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গ্রন্থকারের নিবেদন 
বাংল। নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির 

অভাব নাই, ছু-একখানি পুর্ণাবয়ব গ্রন্থ ও আছে। কিন্তু একটি কারণে সেগুলির 
কোনটিই ঠিক সর্বান্গস্থন্মর হইতে পারে নাই। সে কারণ আর কিছুই নয়, 
নাট্যশাল্ার ইতিহাসের মৌলিক উপাদানের সহিত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 

অভাব । এ-পধ্যস্ত যাহার বাংল! নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস লিখিয়াছেন, 

তাহার! সকলেই প্রায় কিংবদন্তী, স্বতিকথা অথবা পরবর্তী কালের রচনার উপর 

নির্ভর করিয়াছেন,সমপাময়িক বিবরণ উদ্ধার করিবার বিশেষ প্রয়াস পান 

নাই । সেজন্য তাহাদের রচনায় অনেক ভুলল্রান্তি রহিয়া গিয়াছে এবং 
তারিখের বেল! এই সকল ভুল প্রায়ই গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে । 

অযুতলাল বসু “রূপ ও রঙ্গ” পত্রে প্রকাশিত (৮ কান্ঠিক ১৩৩১) একটি 

প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন»_-“নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে ছুটি বিশেষ 

উপকরণের সাহায্য লইতে হয় ;-- পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ও পুরাতন 

বিজ্ঞাপন পত্রের তাড়া 1” এই অতিসত্য কথাটি স্মরণ রাখিয়া সমসাময়িক 

বাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাংলা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের 

একট ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়াই বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ | বঙ্গীয় নাট্য- 

শালার বয়ঃক্রম প্রায় এক শত চক্লিশ বৎসর হইতে চলিল। যখন উহার 

ক্তত্রপাত হয়, তখন এ-দেশে বাংলা সংবাদপত্র ছিল নাঃ পরবস্তী কালে অবশ্য 

বাংল! ও ইংরেজী উভয় ভাষারই অনেক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই সকল 
পত্রিকায় বাংল। নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসের এত উপাদান নিহিত রহিয়াছে 

যে, শুধু এগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র গ্রথিত করিয়া! দিলেই বঙ্গীয় নাট্যশালার 
একটি সুন্দর ইতিহাস হইতে পারে । কিন্থ ছুঃখের বিষয়ঃ পুরাতন বাংল! 

পত্রিকাদি ক্রমশঃই দুশ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে । আমাদের দেশের জলবায়ুর জন্য 
শবং আমাদের নিজেদের ষত্ণের অভাঁবেও বটে, বহু পুরাতন পুস্তক ও সংবাদ- 

পত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা! আবত্বে, অব্যবঙ্গত অবস্তায় নষ্ট হইতেছে | 



যেগুলির সন্ধান পাওয় গিয়াছে, সেগুলিরও সম্পূর্ণ ফাইল পাইবার উপায় নাই। 
আমি অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল পত্রিকা ও পুস্তকের খোঁজ পাইয়াছিঃ তাহ! 

হইতে নাট্যশালার ইতিহাসের যথাসম্ভব নিভূ্ল একটি কাঠামে। গড়িয়! দিবার 
চেষ্টা করিলাম ৷ ইহাকে আমি পুর্ণ ও সন্বাঙ্গস্থন্দর ইতিহান বলিতে পারি না 
এবং পরেও যেন তাহা মনে না করেন । বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন ভবিষ্যৎ 

ইতিহাস-লেখক এই প্রধন্ধগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহাপ করিলেই আমর 

শ্রম সার্থক হইবে । 

এই পুস্তকের সবগুলি পরিচ্ছেদই প্রবন্ধীকারে 'মাসিক বস্থমতী” (১৩৩৪) ও 

“বওী” পত্রে (১৩৩৯-৪০) প্রকাশিত হইস্াছিল। কিন্ত প্রবন্ধগুলি মুক্রিত হইয়। 
যাহবার পর অনেক নুতন তথ্য আমার হস্তগত হওয়ায় এগুলি বর্তমান পুস্তকে 

একেবারে অবিকল মুদ্রিশ হয় নাই, প্রয়োজনাঙগবায়ী পরিবন্তিত হইয়াছে । 

শ্রীযুত মুণালকান্তি ঘোষ মহাশয় “অমৃত বাজার পত্রিকার এবং শ্রীধুত 
কুমারদেব মুখোপাধ্যায় “এডুকেশন গেজেটে'র পুরাতন ফাইলগুলি দেখিতে দির! 

আমাকে বিশেষ উপকৃত ও অন্গৃহীত করিয়াছেন । ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যাপক, ভ্টর ত্রীনুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয় দিয়! 
এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

॥ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২২ নফ়ানটাদ দত্ডের স্াউ ] 

ক[লিক।৩:। জোন্ত ৯৩৪০ 



ভূমিকা 
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাহার পুস্তকের পরিচয়-্বরূপ 

একটি ভূমিক লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু যে-পুস্তক আপনিই 

মাপনার পরিচয় বহন করে, তাহার ভূমক! লেখা বাহুল্য মাত্র । পরিচিত 
(লখ.কর পরিচয়-দানও অনাবশ্াক ! 

বাঙ্গাল! নাট্যশালা অধিক দিনের পুরাতন নঙে। হেরাসিম লেবেডেফ 

প্রতিষ্ঠিত ক্ষণস্থায়ী প্রথম বাঙ্গালা নাট্যশালার (১৭৯৫ খুঃ অঃ) কথা 

ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী কর্তৃক নাট্যশালার প্রথম সুজ্জপাত হইয়াছিল ইহার 

প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে । কিন্তু নবীনচন্দ্র বস্তুর হ্যামবাজার বাড়ীতে ১৮৩৩ 

খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই নাট্যশালা! স্থারী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই, এবং বাঙ্গাল 
নাট্যাভিনয়ের প্ররূত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 

হইতে । ১৮৫৭ খুষ্টান্ধে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি নাট্যশালী দ্রেখ' 
দিয়াছিল। স্সাশুতোষ দেবের (সাহু বাবুর ) দিমলার বাড়ীতে নন্দকুমার 

পায়ের অভিজ্ঞান শকুস্তলের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৭ 

খুষ্টাবে । ইহার কিছু পরে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নৃতনবাজারে রামজয় 
বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তকরত্বের স্তপ্রসিদ্ধ কুলীন কুলসর্বন্ব নাটব: 

মভিনীত হইয়াছিল, এবং উক্ত নাট্যকারের অনুদিত বেণীসংহার নাটকের 

জভিনয়ের দ্বারা ৯ই এপ্রিল তারিখে স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্জের উদ্বোধন হ্ইয়াছিল। ইহার প্রায় এক বৎসর 

তিন মাস পরে পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপচন্ত্র ও তাহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র 

সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগেছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে যে-নাট্যশালা, 

রামনারায়ণ তর্করত্বের অনুদিত রত্বাবলীর অভিনয়ের সহিত ৩১শে জুলাই 
১৮৫৮ থুষ্টাব্দে প্রতিষিত হইয়াছিল, তাহা মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের নাম 
সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠকের অধিকতর সুপরিচিত ! ধঁকস্ত ইহার দশ বৎসরের 

মধ্যে, মেট্রোপলিটন থিয়েটর ( ২৩শে এশ্রিল ১৮৫৯ ), শোভাবাজার রাজবাড়ীর 

প্রাইভেট থিয়েটিকাল সোসাইটি (১৮ জুলাইঃ ১৮৬৫ )+ যতীক্রমোহন 



1০ ০ 

ঠাকু্ণের পাখুরিযাধাট, বঙ্গনাট্যালয় £ ৩০শে ডিসেম্বর? ১৮৬৫ ) জোড়াসাকো। 

গাকুর-বাড়ার নাট/শাল। ( ৫ই জানুয়ারী ১৮৬৭ )১ বলদেক ধর ও চুনিলাল বস্তুর 

উদ্যোগে স্থাপিত বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় ( ১৮৬৮) প্রস্ততি আরও কয়েক 

সমান উল্লেখযোগ্য রঙ্গালয়ের আবিভাব হইয়াছিল: পনী ও গুণী ব্যক্তিগণের 
উৎসাহে স্কাপিত এই রঙ্গমঞ্চগুলির একটিও দীর্ঘকালি স্থায়ী হয় নাইঃ কিন্তু 

বাঙ্গাল: নাট্য*“1লার ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে হহাদের স্থান চিরকাল- 

ক্ঞায়া। এত স্কুল রঙ্গমঞ্জেই খামনারায়ণ তর্করত্রঃ মধুহ্দন দর, মনোমোহন 

পন্গ প্রনৃতি বাঙ্গাল। শাঢ' শাহিত্যেপ প্রথম যুগের নাট্যকারগণের বচন, 
মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল! এই নাট্যশালাগুলিকে বজেম্দু বা 

সখের নাট্যণালা খলিয়। অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাদের অধুনং জপগ্ষিচিত 

উতিহাস বিস্তারে বণনা করিকাহেন 1 তখনও স্থাযী সাধারদ এঙ্গালয় 

ক্গাপিত হয় নাই, কিন্তু এই সখের নাট।শালা গুলিই পরবন্তী সাধারণ রছগলয়ের 

ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াভিল । এমন কিঃ প্রথম পেশাদারী ন্যাশনাল খিষেভারের 

উৎপন্তি ( ১৮৭২ ) বাগধাজারের এইরূপ একটি সখের দল হইতেই হইয়াছিল । 

এই সময় উইতে বাঙ্গালা নাটযাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাণে আরব 

হইল) এবং কেবল বিদ্যান্ুরাগ ধনী ব্যক্তিগণের অনিশ্চিত উৎসাভের উপর 

মার ইহাকে নিভর করিতে হইল ন!' ইহা স্মরণনোগ্য এ, দ'নবন্ধ 
মিত্রের লীলাবতী ৪ নীলদর্পণ অভিনয়ের দ্বারাই এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 

প্রতিষ্ঠার স্থচনা উল | 

বাঙ্গাণ শাট্যশালার এই 'বাচত্র ইতিহাস, শুধু সাহিত্যিকের নহে, সাধারণ 

পাঠকেরও চিত্তীাকষক ৷ কিন্তু এপর্যন্ত এই বিষষে বে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হ্হয়াছে, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য ও মুল্যবান কগ। থাকিলেও শথ্য- 
হিসাবে একটিও পৃণাঙ্গ ৭ জম্পূর্ণ নিভরবোগ্য বিবরণ বলিয়া এঁতিহাসিকের 
গ্রহণযোগ্য হইবে না? বেশীর শাগ লেখাই খোসগক্সকে প্রাধান্ঠি দিয়াছে, 

অখব' তথা ও অতথ্য সমস্তই নির্ধ্বিচারে লিপিবদ্ধ করিয়াছে! পুরাতন 
গধ্যের হুক্ম-পর্াক্ষণ ও *নতন তথ্যের সবত্র-সন্ধীন হিসাবে, বন্দ্যোপাধ্যায় 
মকাশয়েন্র। পুস্তক নাঁতিদীতথ হইলেও যুল্যবান্। ব্রজেন্্র বাবুর অনুসন্ধিৎসা, 

, ত্যাগ ও অধ্যবসায় সুপরিচিত! দিনের পর **ন, আবর্জনার মত 



শত 2 

স্রপীরুত পুরাতন সংখাদপত্রের ফাইল ঘাট এখন তাহার ব্যাধিস্বরূপ হইয়। 

দাঁড়াইয়াছে | কোথাও একটি বিস্মত বা অক্ঞাত সাময়িক পত্রিক। অগবা 

ম্পগাপ্য পুস্তকের সন্ধান পাহদে আর রক্ষা নাভ । বড়» পরিশ্রম» কষ্ুস্বথীকার, 

ব্য --'কছতেই কু, নাহ ভাহার অনেধ হিতৈধী বন্ধ ইভাকে খাহপতার 

গক্ষণ বলিয়। প্রত্যক্ষে রব. পরোজে আমোদ অনুপ শরিয়াঞছেনঃ কিন্তু 

তাহাদের উপভাসও ্টাহাকে কখনণ্ড বিচলিত করে নাভ । জগতে এরূপ 

তথাকথিত খাঁড়িল ব্যক্তির উপইসিন্ড বাত়িলতাহ অনেক সময় টি 

হইয়াছে; এখনেও ইহীর “দলে হভজতভাবীর বাঙ্গাল সাহিত্য-ইতিহাসের' 

থে অমুল্য উপাদান অধুন'-বিশ্বত কাগজপত্রের মধো অনাদত অবস্থা লিগ 
ছিলঃ তাহা৷ এই মক্রান্তকন্মী, সহায়দম্পদহীন» একনিষ্ঠ ব/ভির এব স্ত অনুরাগ « 

গদম্য অপ্যবসারের গুণে আজ বাঞ্গাণা পাঠকবগের জ্ঞানগোঃর হহয়াছে । 

এ গ্রগ্তের অধিকাংশ উপকরণ উতিপুব্বে নান! সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ- 

আকারে গ্রন্থকাঞ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে এজেন্দ্র বারকে 

পূর্ববর্তী লেখকগণের মতামত সবিস্তর আলোচন' করিতে হইয়াছেঃ এবং অনেধ- 

স্থলে পুর্ববগামীদিগের ভুলত্রাস্তি ক্রটি-বিচযুতিও সংশোধন করিয়! লইতে হইয়াছে । 

তাহার শঈতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠা ভাভাকে পিন পরীক্ষার কোনও মতই 

অল্লান্ত বপিয়া গ্রহণ করিতে দেয় নেহ। এ পুক্বগামীদের মধো। 

বর্তমান ভূমিক/লেখকও থে এক জন স-কথ। স্বীকার করিতে 

নাহার কিছুমাত্র দ্বিধা নাইঃ বারণ তথ্য-নি্গীরণে এরূপ আলোচনা 

সর্ধবদ| বাঞ্চনীয় ! কিন্তু এ সকল বিস্তৃত আলোচনার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন 

ধলিয়। বর্তমান ধারাবাহিক গ্রঙ্থে তাহ। পরিত্যন্ত হইরাছে। সুতরাং বর্তমান 

গ্রন্থে পুব্বরচিত প্রবদ্ধের সারাংণ গহীন হইলেও, ই৯। বাহুল্য-বজ্জিত হহয়। প্রায় 
নৃতন করিয়। লিখিত হইয়াছে । এজেন্ত্র বাবুর অধ্যবসায় রূপ আড়ম্বরহীন, 

তাহার রচনাও সেইরূপ মিতভাধী। তথাপি প্রত্যেকটি তথ্যঃ তারিখ ঝ। ঘটনা 
প্রমাণ-সহযোগে বিবৃত হইয়াছে, এবং এই তথ্যান্ুসন্ধানী, অত্যুক্তিশন্ত ও 

মসতক-উক্তি-বিরহিত রচনার ধার1 প্রকৃত এঁতিহা্সিকের উপবৃক্ত হইয়াছে । 
কিন্ত ব্রজেন্তর বাবু তথামাত্রদর্শী এতিহাসিক। তিনি নাট্যশালার 

ঘটনাঁবলীর ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্ত সাট/সাহিত্যের ভিতরকার ইতিহাস, 



॥* 

লিখিবার চেষ্টা! করেন নাই ৷ তথ্যান্সপ্ধানের দিক দিয়। যতটুকু নাট্যসাহিতোর 
উল্লেখ প্রয়োজন তাহা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এই যুগের নাট্যসাহিত্যের গৃতি, 

প্ররূতি ব! সাহিত্যিক মূল্য সঙ্দপ্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই । পরবর্তী 
পর্ণতর মুগের অগ্রদূত-স্বপ্ূপ এই অপরিণত যুগের রচনাগুলিরও যথেষ্ট 
হীতিহাদিক ও সাহিতি,ক মুল্য আছে, তাহার আলোচনা কম প্রয়োজনীয় 

নহে এই সময়ের অধিকাংশ রচনাই এখন সাঁধাপণের ছুশ্রাপ্য, এবং হয়ত 

কিছুদিন পরে সপ্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে । সুতরাং বিস্তৃত সমালোচনা না' 

হউক, আন্তুতঃ তাহাদের কিঞ্চিৎ বিজ্পর্পণ 9 নমুনাও এরূপ গ্রন্ছে বাঞ্ছশীয় ! 

টাহার গ্রন্থের নামকরণ হইতে বুঝ। বাধ £৮, নাগ্যশালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ 

করাই তাহার উন্বেগ্ত তথাপি এহ প্রসঙ্গে ঠাহার চষ্ঠাকে এরূপ সীমাবদ্ধ 

করিবার কোন কারণ "দখ। যায় না হয়ত সাহিত্যিক ব। সমালোচক 

[কসাবে তাহার 'কানও মভিমান নাই, কিন্ক সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক কেবল, 

গাঁরখ তথ্য বা গটনার অপেক্ষারুত নীরন বিবৃতিতে সন্তষ্টু ন। ভুইয়া, তাহার 

'নকট উলিখিত গ্রন্থসমূহ, গ্রন্থকারদের ব! নাট্যোলিখিত বিষয়বস্তর অধিকতর 

পরস বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারে ? সতটুকু তিনি দিয়াছেন তাহার মূলা কেহ 

স্বীকার করিবে শ।, কিন্তু মখন তাহার দিবার আরও অনেক জিনিস রহিয়াছে, 

5খন এরূপ কার্পণ্য জিজ্ঞাস্ত পাঠকের মনকে তৃপ্ত কারতে পারিবে না । 

কিন্ত এই কথ। পালয়। গ্রন্থকারের বহুপ্রযত্রলাধ্য উপাদেয় রচনার অধথ। 

'গুণাপকর্ষণ কর! মামার ডদ্দেশ্ত নহে । ভাহার ভাগ্ার অফুরস্ত জানিয়াহ 

এক্ধপ বলিতে সাহস হহয়াছি । তাহার গ্রন্থের ভাল-মন্দের সমালোচনা 

এখানে নি্পয়োজন : “নদ ভার বিশেষজ্ঞ সমালোচকের উপর দিয়া, এখানে 

এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে বে» প্রথম পথিকুৎ হিসাবে না হউক, 

সেই পথকে স্ুনিদ্ধিষ্ট ও সুখগম্য করিবার জঙ্ গ্রন্থকার যে পরিশ্রমঃ বত 

ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহ! তাহার শ্রন্থকে, শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারৎ 
পাঠকের আদরণীয় করিবে ; এবং বাঙ্গাল। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এীতিহাসিক 
তণৃহাব উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না । 

শাক-। বিএবিদ্ধা ;লয় ॥ 

১ল। ১জাষ্ঠ ১৩৪০ 
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এয আগ বি 

সখ্খের নাট্যশাালা। 





বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

সূত্রপাত 

হেরাঁসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংল৷ নাট্যশালা 

প্রথম বাংল। নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠিত হ্য় ১৭৯৫ সনে। ইহার সহিত 
পরবন্তী কালের বাংল নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ, এই 

নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেত। ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক প্রদর্শিত 
হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন»”_একজন রুশদেশবাসী । অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশদেশবাসী নানা 
দেশ ঘুরিয়। কলিকাতায় আসিয়। পড়েন এবং ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমান 

এজর! হ্রীটে ) এক নাটাশাল। স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় 
থাকিয়। তিনি বিলাত চলিয়া যান এবং ১৮০১ সনে সেখানে একখান! 

হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় লেবেডেফ কি 

করিয়া কলিকাতায় বাংল! নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার একটি বিবরণ 
আছে । এই বিবরণ এতদিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ১৯২৩ সনে স্যর 

জর্জ গ্রিয়াররন ক্যালকাটা রিভিউ, পত্রে (অক্টোবর সংখ্যাঃ পৃ. 
৮৪-৮৬ ) উহা। প্রকাশ করেন। বাংল! নাট্যশাল। সম্ন্ধে লেবেডেফ যাহ! 

লিখিয়। গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নিযে দেওয়া হইল 2-- 
[ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আমি 776 10492%86 ও 

1,076 4 170 73651 1)009/ নামে দুইখান। ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করি। 

আমি লক্ষ্য করিয়াছিলান যে এদেশীয়র। গম্ভীর উপদেশমূলক কথ। অপেক্ষা-সে যতই 

বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক ন। কেন--অনুকরণ ও হাদ্ধিতামাশ। বেশী পছন্দ করে। 

সেইজন্যই আমি চৌকীদার, চোর, উকীল, গোমন্ত। ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই ছুইথানি 

নাটকই নির্বাচন করিয়াছিলাম | 



৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া! 

আনিলাম এবং তাহার! খুব মন দিয়! আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন। পড়িবার সময়ে 

কোন্ কোন্ জায়গা তীহার্দের কাছে খুব ভাল লাগিল এবং কোন্ কোন্ জারগায় 

ডাহার! খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন, তাহা আমি লক্ষা করিয়া রাখিলাম। 
এই উপায়ে আমার অনুদিত নাটক ছুইখানির হাস্ত-রসাত্বক ও গম্ভীর উভয় প্রকার 

দৃশ্তগুলিরই ষে অনেক উৎকম হইল, এ-কথ। বলিলে নিজের সম্বন্ধে অযথ। প্রশংসাবাদ 

হইবে না! নিজের জন্য সৌভাগাক্রমে ষে শিক্ষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম। তাহ! 

না পাইলে, আমি বাহ। করিতে পারিয়াছিলাম, অন্ত কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে তাহার 

অনুকরণ করিতে যাওয়। পগুশ্রম মাত্র হইবে । 

পণ্ডিতরা অনুমোদন করিয়। গেলে পর আমাব ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার 

নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্ববসমক্ষে অভিনয় 'করিতে 

প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেণী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়। দিতে পারেন! 

তাহার এই প্রস্তাবে আমি অতান্ত আনন্দিত হইলাম এবং উউরোপীয়দিগের চিত্ববিনোদনের 

জন্য আমার নাটাশালার সঙ্কগ অবিলম্বে সফল করিবার উদদোষ্ঠো, গৃব্ণর-জেনারেল 

স্তর জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম । তিনিও বিন! দ্বিধায় 

নাহ মগ্তুর করিলেন। 

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকত। দ্বারা আশ্বন্ত হইয়। এবং প্রদর্শন করিবার জন্য বাগ্র হইয়া আমি 
নিজে নক্স। করিয়। কলিকাতার কেন্ত্রস্ুল ডোম ( ডোম-লেন ) টোলায় একটি বিস্তৃত 

" নাটাশাল! নির্বাণ আরম্ভ করিলাম । ইতাবসরে আমার ভাষ-শিক্ষক গোলোককে আমি 

দেশীয় অভিনেত। ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে 

127 1)650%256 নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাটাশালা' প্রস্তুত হইয়! 

গেল। ১৭৯৫ সনের ২৭এ নবেন্বর আমি বাংলা ভাবায় এই নাটক প্রকাগ্ঠে অভিনয় 

করাইলাম। পর বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মাচ্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার 

অভিনীত হয়। 

এই নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার নিম্নোদ্ধত বিজ্ঞাপনটি ১৭৯৫ সনের €ই নবেম্বর 

তারিখের “ক্যালকাটা। গেজেটে+ও প্রকাশিত হয় )-- 
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11] 09 01)91790. 97৮ 81807115, 10) & 12155 0911907 
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লেবেডেক নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, ছুইটি অভিনয়েই নাট্যশাল। লোকে 

পরিপূর্ণ হ্ইয়। গিয়াছিল। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ১৭৯৬, ২৪এ মার্চ 
তারিখের «ক্যালকাটা গেজেটে” প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনে লেবেডেফ 
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বাঙালী কর্তৃক নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত 
প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশাল। বিদেশীর কীর্ি। দেশের লোকের উৎসাহ ও 

রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল নাঁ। তাই উহ। স্থায়ী হইতে পারিল 
না। লেবেডেফের ইংলপু-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্তৃক 

স্পাক্পাত আী শশা শপ শা শাশীশিপেস্পতশ পাশাপাশি আন 

+ লেবেডেফের নাটাশালার কথ। বোমকেশ মুস্ফী মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংলায় প্রকাশ 
কপরন ( “রঙ্ষম্চ। আখিন-কার্তিক ১৩১৭ )। তাহার পর শ্রীযুত অমরেজ্জানাখ রায় 'বাসভ্তী'তে 

(জোষ্ঠ ১৬২৮) ও জরীধুত অমুলাচরণ বিদ্যাতৃষণ 'নাচ-ঘর' পত্রে (১৩৩১, ১৩ই অঞ্জহা বণ, পৃ. ৩-) 

এই নাটাশীাল। সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । 



বাঙালী কর্তক নাট্যশালা-প্রৃতিষ্ঠার হুত্রপাত ৭ 

প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী 
নাট্যশালার মধ্যে চষ্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী-জীবনে 
একট! যুগ-পরিবর্তনের সময় । উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে বাঙালী-জীবনের 
উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখন পর্য্স্তও বাগালীর। 

আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা» পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লইয়। 
সন্তষ্ট ছিল, নৃতন ইউরোপীয় ধরণের কোন আমোঁদ-প্রমোদের অভাব অনুভব 
করিতে আরম্ভ করে নাই । এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল 

এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সনে হিচ্দু 
কলেজ প্রতিঠিত হয়। যাহারা এই কলেজে ইংরেজী কাব্য-নাটকের সহিত 

পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ 

তাহাদের নিকট রুচিকর হওয়! দুরে থাকুক* অত্যন্ত ঘ্বণ্য মনে হইতে লাগিল। 
ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া বাঙালীর! যাক্র! প্রভৃতিকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, 
রাজেন্দ্লাল মিত্রের “বিবিধার্থ-সংগ্রহে*র একটি স্থল হইতে আমর! তাহা! সহজেই 

বুঝিতে পারি । এই অধ্যায়ে আমরা! যে-সময়ের কথ! বলিতেছিরাজেন্্রলাল মিত্রের 
বিবরণ তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে লিখিত। তবু প্রথম যুগের ইংরেজী 
শিক্ষালন্ধ বাঙালীর সম্বন্ধেও এই বিবরণ স্ুপ্রযোজ্য ৷ রাজেন্ত্রলাল লিখিতেছেন--- 

*.*খেঁউড় ও কবি যে কি পধাস্ত জঘন্য ছিল, তাহ। সভাতার রক্ষা করিয়। বর্ণন করাও 

দুক্ষর ? ধীহার। তাহাতে প্রমোদিত হন তাহাদিগের মনের অবস্থা অনুধাঁন করিতে হইলে 

সহ্ৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাউ ।** 

উহা। অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কৰি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাঁপি 

বহুকাল ভদ্র-সমীজে সমাদৃত থাকিতে পারে ন। 3 কালসহকারে অবশ্ঠাই তাহার হাস হয়। 

দেশের কোন অতান্ত ধনী ও ক্ষমত।-সম্পন্ন বাক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ বাবহার প্রচলিত 

হইতে পারে ; কিন্ত তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিক্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি 

হইলে অবশ্যই সে বাবহার দুষাবোধে পরিতাক্ত হইয়া থাকে ।"**গত চারি বৎসরাবধি 

কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকুত নাটকের অভিনয়* সম্পন্ন হইতেছে । তদ্দর্শনে 

ধনী সঙ্্রস্ত বিচ্যানুরাণী সকলেই একত্র হইয়! থাকেন; ও অভিনয়ের নিমল-রসে 

পরিতৃপ্ত হইতেছেন । এই সরস বিনোদে,দেশ ব্যাপ্ত হস্ত প্রতি গ্রামে উহার অনুরাগ 

হয়-_ইহীর প্রাছুর্ভাবে যাত্র। কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূধা -উৎসবের দূরীকরণ 'িটে-_ 

ইহা কর্তৃক 'বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও মিম্ল ব্যবহারের প্রাহুর্ভীব হয়-_ইহাই 



আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্চনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈযিদ্দিগকে একান্তচিতে অনুরোধ 

করিতেছি। (“বিবিধার্থ-সংগ্রহ)ণ মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ. ২৩৪-৩৫)। 

রাজেন্ত্লালের কালে বাংল! দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্ত 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে বাংলা দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় 

নাই, সবেমাত্র বাঙালীর নাটকের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। ১৮২৬ সনে 

বাঙালীদের জন্য ইংরেজী ধরণের একটি নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠার জন্ঠ “সমাচার 
চক্্রিকা, নামক বাংল! সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 

এই মন্তব্যটি অনুদিত হইয়া «এশিয়াটিক জর্ণালে'ও প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। মুল 

মন্তব্যটি সংগ্রহ করিতে ন! পারায় নিয়ে সেই ইংরেজী মন্তব্যটির অন্থবাদ দেওয়। 

হইল ।-_ 

এই বিস্তার্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও ডতৎকমের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর 

ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থীপন। হইয়াছে ৷ কিন্ত তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন বাবস্থা হয় 

নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদেপ কোন সাধারণ স্থান নাই । 

পূর্বকালে ভারতব্ষায় রা্ঞার্দিগের সভায় নটনটা থাঁকিত, তাহার। অভিনয় প্রদর্শন করিয়। 

এবং স্থুললিত কাবা, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বার। লৌঁকের মনোরপঞ্জন করিত । সম্প্রতি আমাদের 

সমঙ্গেও সখের যাত্র। প্রদশিত হইয়াছে । এগুলি সর্বাঙ্গহুন্দর না হইলেও লোকের 

আনন্দবদ্ধন করিয়াছিল । কিন্তু নখের যাত্রীও কদাচিৎ হয় । সুতরাং ধনা ও সম্ত্রান্ত বাক্তিরা 

যাহাতে একত্র হইয়। উংরেজদের মত শেয়ার" গ্রহণ করিয়। একটি নাটাশালার প্রতিষ্ঠা 

করেন এবং তাহাতে বেতনভোগী বাক্তি নিযুক্ত করিয়া এক জন কনম্মাধাক্ষের নির্দেশমত 

লিখিত নাটক অনুযায়ী মাসে একবার কাবা আবৃত্তি করেন, তাহ নিতাস্তই বাঞ্ছনীয় । 

এইরুপে শ্রেণী-নিব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে 1 

“সমাচার চক্ছ্রিকা* যে-কথ সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-যুগের সকল 

বাঙালীই তাহা! অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের 
অনেকেই কলিকাতার ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে 

যাইতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরণে বাংলা নাটক অভিনয় করাইবার 

জন্য উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু এই উৎসাহের ফলে বাঙালী কর্তৃক একবারেই 
বাংল৷ নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না । ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর! 

ঈ.4380170 70177521 002 06086, 1826 (51500 17066111201006-- 0510069, 

2, 214.) 



বাঙালী কর্তৃক নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ৯ 

নিজেদের বাড়িতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙালীদের মধ্যে 

নাটাকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সুত্রপাত হইল 
শ্রেক্সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া ৷ এই সকল অভিনয়ের 
উপর হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট । বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের 
উৎপত্তি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ-কথাটি ভাল 
করিয়া স্মরণ রাখা! উচিত। পুরাতন যাত্রীর সহিত বাংলা নাটকের কোন 

নাড়ীর যোগ নাই। (যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য 

নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।) আমাদের আলোচ্য বিষয় নাটক 
ও নাট্যশাল। হইলেও এখানে যাক্রা-সম্বন্ধে ছু-একটি কথা বলিয়া লওয়া বোধ করি 

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন]। যাত্রার যে রূপান্তরের কথ। বপিলাম»তাহা৷ উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ত হয়। এইরূপ ধরণের বাত্রার একটি দৃষ্টান্ত ১৮২১ 
সনে রচিত ও প্রকাশিত “কলিরাজার যাত্র! । অনেকে বলিয়া থাকেন, এই 

যাত্রাটিই প্রথম বাংল৷ নাটক ; কিন্ত প্ররুতপক্ষে ইহা যে 'প্যাণ্টোমাইম্, মাত্রঃ 
তাহা ১৮২২ সনের ২৬এ জানুয়ারি (১৪ মাঘ ১২২৮ ) তারিখের “সমাচার দর্পণ, 

নামক বাংলা সমাচার-পত্রে প্রকাশিত নিম্মোদ্ধুত অংশ হইতে জানা। বাইবে,-- 

নৃতন যাত্র। ॥-_-এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নুতন এক যাত্র। প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাতে অনেক প্রকার ছদ্ম বেশখারা আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকফার। মনোহর 

বাবহারা অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথনতে। বৈষ্ৰ বেশধারী ২ সং আইসে 

দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজ। তৃতীয়ত: ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরায় বেশধারী 

বিবিধ উপদেশকারা পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রমহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক নাহেব আর 

এক বিবা যষ্ট ২ সং এ সাহেবের দাস দাপী এ নকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়। 

বিবিধ বেশবিহ্যাস বিলাস হান্ত রহস্ত সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নত্ন কোকিলাদি স্বর 

স্কৃকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যগ্ধ বাদন আশ্চমা২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরম্পর মুছ্ু মধুর 
বাকালাপ কৌশলারদির দ্বার নানাদিগেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন 

প্রভৃতি করেন এই অপুব্ব যাত্র! প্রকাশে অনেক বিজ্ঞ লোক উত্নুক এবং সহকারী আছেন 

অতএব বুঝি ক্রমে২ এ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটা হইতে পারে । 

কিলিরাজার যাত্রার কথ ছাড়িয়। দ্রিলে অন্যান নৃতন ধরণের যাত্রার 

উল্লেখও আমরা পাই। ১৮২২ সনের ১৩ই জুলাই (৩* আষাঢ় ১২২৯) 

তারিখের “সমাচার দর্পণে আমর। দেখিতে পাই,- 



১০ বঙীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

নূতন যাত্রা ॥+-কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান্ বিচক্ষণ লৌক 

একত্র হইয়। নলদমযন্তী যাত্রার স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুলা হয় এ 

প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্বত্র জ্ঞাত করিতেছি & যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়স্থীর সং ও 
হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় 

ও বাগ নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরম্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকাঁর বাপার স্ষ্টি হওয়াতে 

বিস্তর টাক! চাদ করিয়া এ হ্ুরসিক বাক্তিরা বায় করিয়াছেন এ যাত্র। প্রথমে এ 

তবানাপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধায়ের দং বাটাতে গত ২৩ আধাঢ় শনিবার রাত্রিতে 

প্রকাশ হইয়াছে | 

এই £নলদময়ন্তী যাত্রার গানগুলি রাম বস্তুর রচিত। ১৮৫৪ সনের ১৬ই 

সেপ্টেম্বর তারিখের «সংবাদ প্রভাকর? পত্রে প্রকাশিত *৮রাম বসু” প্রবন্ধে 
আছে 

কলিকাতার শিজ, দক্ষিণ ভবানাপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক “নলদময়ন্ঠ, পাত্রার দল 

করিয়াছিলেন, অগ্ঘাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণ। হউয়। থাকে, রাম বনু সেউ দলের 

সমুদয় গান ও ছড়। প্রস্তত করিয়। দিয়াছিলেন । সে গাতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত 

করিয়াছিলেন ।*** 

এইরূপে বাংল! দেশে একট। নূতন ধরণের যাত্রার প্রবর্তন হয়। ১৮৫৯ 

সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন,__ 
গত বিংশতি বংনরের মধো কবির হ্বীস হইয়াছে । তাহার ত্রিংশৎ বত্দ পূর্বব হইতে 

যাত্র। বিশেষ প্রচলিত হইয়। আসিতেছিল | শিশ্রাম অধিকারী নাম। এক বাক্তি কেদেলী- 

গ্রামনিবাপী ব্রাঙ্গণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে । তৎপূর্বব হইতে বহুকাঁলাবধি নাটকের 

জঘন্য অপত্রংশম্বরূপ একপ্রকার যাত্র। এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীত্তন ও পরে কবির 

প্রচারেব মধ্যে তাহার প্রায়; লোপ হইয়াছিল । শিশুবাম হইভে তাহার পুনবিকাশ হয়। 

শিশ্বরামেব পর শ্রীদাম বল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে 

নিযুক্ত হইয়। অনেকাংশে কভকাঁধা হইয়াছে | কিন্তু যে পযান্ত তাহ? আপন আদিম নাটকের 

অবয়ব ধাবণ ন। কারে সে প্যান্ত দেশের বিনোদনবাণপার পরিশুদ্ধ হউবে না| বিগ্ভার 
উৎসাহে এই অভ্ীপ দিত বাপারের শত হইয়াছে | (ধববিধার্থ-সংগ্রহ মাঘ ১৭৮০৩ শক, 

পূ. ২৩৫ ) 

১৮৪৯ সনে অভিনূতত একটি নৃত্ন ধরণের যাক্রার বিবরণ দিয়! যাত্রার 
কথা শেষ করিব । এই নূতন যাত্রাটি নন্দবিদায় যাত্রা! । উহার প্রথম অভিনয় 
হয় ১৮১৯ সনের মার্চ মাসে। «সম্বাদ ভাস্কর” পরে তাহার উল্লেখ আছে। 



বাঙালী কর্তৃক নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার হুত্রপাত ১১ 

১৮৪৯১ ৩০এ মার্চ (১৮ চৈত্র ১২৫৫) শুক্রবার তারিখের “সম্বাদ ভাক্করে? 

অন্দবিদায় যাত্রার প্রথম ছুই অভিনয় সম্বন্ধে “বাহির শিম্ুল। নিবাসিনঃ* যাহ! 
লিখিয়াছিলেন, তাহার হু-চারিটি অংশ উদ্ধত করিতেছি-__ 

***যোড়। সাঁকো নিবাসি জীযুত রামচাদ মুখোপাধ্যায় ননাবিদায় নামক যে এক নূতন 

যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যেক্থর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ 

করিয়। সর্বসাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম:.৭| 

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব 

হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্বসাধারণের মনোরগ্রন করিতেছে তথাচ 

পেসাদীরিত। প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহারদের মধ্যে ন থাকাতে কোন সম্প্রদায় 

যথার্থ রূপে উৎকুষ্ট হইতে পারে নাই, এবং বোধ করি ক্রীযুত রামচাদ মুগোপাধায় 

মহাশয়ও এই বিবেচনাতে সঙ্গীত বিদ্যায় গুণান্থিত কয়েক জন ভদ্র সন্তান লইয়া! যাত্রা 

করিতে মানস করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এ বিষয় স্ুকঠিন নহে, যেহেতুক তিনি 

যোড়া সাঁকে।র হাফ আগডাই দলের প্রথমাবন্যঃবধি সম্পাদকতা করিতেছেন, এবং 

কবী ও নিজেও স্বরসিক, ধনাঢা, কবিত1 এবং সঙ্গীত বিছ্যায় তাহার প্রচুর বাৎপত্তি 

মাছে, এবং এ পাড়ার তাবতে তাহার অতিশয় সন্মান করেন। 

জ্ঞাতা হঈলাম এক বৎসর হইল এ হাঁফ আখড্রাই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং 
81৫ হাজার টাকাবায়ে শন্দবিদীয় যাত্রীর চত্র করেন এবং পূর্ধগত তৃতীয় শনিবার 

রাত্রে এ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,***গভ পূর্ব শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাহার 

বাটাতে গিয়াছিলাম; মুশৌপাধায় মহাশয়ের বাড়ী বড় নহে,তশ্রিমিত্ত অনেক দর্শকের 

সমাগমে অতিশয় জনত। হইয়াঁছিল..শ 

সমস্ত রাত্রি এবং বেল চারি দণ্ড পান্থ যাত্রা হইয়াছিল; যাত্র। যে অতি উত্তম তাহার 

কোন সন্দেহ নাই,***যষে সকল বাক্ির! সাজিয়াছিলেন তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি 

উত্তম হইয়াছে, বেহাল! তবল এবং ঢৌলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের 

সধো প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচন1 করিয়। দেখিলে তাহার 

মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হুইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফআপডাইর 
খেয়াল, কীর্তনের এবং টগ্লার সুরেতে গাহন। হুইবাতে অতিশয় মিষ্ট এবং সশ্রাবা 

হইয়াছিল, গ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধায়, নবীনচন্ত্র (কি উপাধি 

তাহা জানি ন1) প্রভৃতি যীহার1 নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য 

বাহার! আসরে বসিয়াছিলেন তাহার1 ষে গান করিলেদি বোধ করি এ প্রকার গান 

সচরাচর শুন1 যায় নাই তাহারদের হাফআখড্রাইর স্বরে পয়শার কাটান বড় চমৎকুত 

হইয়াছিল, কিন্ত সর্বেবোপরি ছ্িদাম নামী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং 



এ 

১২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স উদ্ঘ ১৩ বৎসর,...তাহার সুরের ন্ঠায় মিষ্ট হর আমি 

আর.কখনও শ্রবণ কার নাই)... অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটা বালিকাও অতি 

উত্তম গান করিয়া? ৬ল। 

এই 'নন্দবিদায়” যাত্রা উপলক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করিবার একটি বিষয়. আছে। 

এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র মেয়ের 

অভিনয় করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীরুষ্ণ সিংহের বাটাতে 

নন্দবিদায় যাত্রার তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল “সম্বাদ ভাস্কর” 

লিখিয়াছিলেন”_ 
এতদেশে যে সকল যা'রা হইয়। থাকে এখাত্র। সেঝপ যাত্রা! নহে, উহ] নৃতন প্রকার |% 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার 
উপরে বল! হইয়াছে, শেক্সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ 

লইয়! বাঙালী-প্রতিষিত নাট্যশালার শ্ত্রপাত হইল । এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার । এটিই ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঁডালী কর্তৃক 

প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা । এই নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন ।ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৮৩১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 

সমাচার দর্পণে দেখিতে পাই £- 

“৯ এতদ্দেশীয় নগ্ত্রনাগার |--কিয়ংকালাধধি কলিকাতাগ্ত এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক 

নত্রনাগার শ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে । তদর্থ ধাবু প্রসম্নকূমার ঠাকুরের অনুরোধে 

এতদেশীয় শিষ্ঠ বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রৰিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে 

আনুষ্ঠানিক কন্মসকল নির্ববাহকরণার্থ নীচে লিখিতবা মহাশয়ের! কমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইলেন 

গ্যুত বাবু প্রসম্রকমার ঠাকুর ও প্রীযুত বাবু শরীক সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্চন্ত্র দত্ত ও শ্াধুত 

* প্রচলিত যাত্রায় তখন ভদ্রসণাজ বাতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন! ১৮৪৮ সানর ২৮এ জুন 
তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পরে কবিবর ঈখরচন্ত্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,__- 

“এতদেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুন। নাটযক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়- 
দমন, বিদ্যান্রন্দর। নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্ন্ত 
স্বণিত শিযপমে সম্পন্ন হইয়! থকে, তাহাতে এমোদপ্রমত্ত ইতর লোক বাতীত ভভ্ত্র সমাজের 
কদাপ সন্তোধাবধান হয় না, 

এই কারণে প্রচলিত যাত্রা! তখন মার্জিত রূপ ধারণ করিতেছিল। 



প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু । থিয়েটার ১৩ 

বাবু গঙ্গানারায়ণ'সেন ও ঞ্যুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘৌষ!1 * এ 

নর্তনশাল। ইঙ্গলগীয়েরদের রীতানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে ষে সকল নাটকের 

ক্রীড়। হইবে সে সকলি ইঙ্গলপ্ীয় ভাষায় । 

১৮৩১ সনের ২৮এ ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয়। শেকৃস- 
'ীয়রের “জুলিয়াস সিজর+ নাটকের অংশ-বিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অনূদিত 
ভবভূতির উত্তররামচরিত” এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় । স্তর এড ওয়ার্ড 

বায়ান, কর্ণেল ইয়ং রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যযান্ত ব্যক্তি অভিনয়কালে 
উপস্থিত ছিলেন । এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ সনের ৭ই জানুয়ারি তারিখে 
“সমাচার দপ্ণ” লেখেন -- 

| হিন্দ নাটশাল।।-__হরকব!। পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্বব২ বুধবারে 

নাটাশালায় নাটা বাপার আরম্ভ ভয় এবং এতদ্দেশীষ লোক্রেদের বিদ্যাধাঁপনযিষয়োৎস্ুক 

এক মহাশয়কতৃ্ক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল। 

তৎপ-.র শ্রীধুতত ডাক্তর উইলসন দাভেবকতৃ বু সংস্কত রামচরিত্রবিষয়ক উঙ্গরেজীতে 

ভাষাস্তরাকত সজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ি কতৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্ঠান্ক কাবাও 

তৎসমযে প্ঠিত হঈল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাবোর শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। 

দিদৃক্ষু বাক্তিরদের মধো শ্রীযুত সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও 
সাহেবের ছিলেন তণ্ৃষ্টে তাহারা পরমাপায়িত হইলেন। অপর হরকর। পত্রে লেখে 

শ্রুত তওয়া গেল যে ইহা হইতেও এক বৃহন্নাটাশীল। প্রস্তুত হইবে এবং এতধ্কল্প" সম্পাদনার্থ 

যীহাঁরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ভারতবনমধো প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধা 

উদ্যোগণকরিতে নিশ্চয় করিয়াছেন ।1 

এক পত্রপ্রেরক “সমাচার চন্দ্িকা” পত্রিকায় এই অভিনয়েরই আর একটি 

বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
মহামতিম ভ্রীযুত চক্দিকাপ্রকাশক মহাশয়েষ্ | _.*গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর 

১৮৩১] রজনী যোগে শ্রীমূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি এক্ট অর্থাৎ 

হল হারার কন্দু সম্পন্ন ইয়াত নি চক্ষে দেখি রি আনার জনেক আত্মীয় এ 
-- ০ £) 4 শিট ৮ শী লশগপিপপাশা পাশাপাশি 

* এ-সম্বলে “ঈষ্ট উততিযান, পত্র যে বিবরণ প্রকাশ ক করেন তাহা “এশিয়াটিক জর্ণালে 

(4101 1832, 45919000 17069111551806, 7), 176) উদ্ধৃত হইয়াচে। তাহাতে 

পূর্ষেধোলিখিত নামগুলি ছাড়া তারাটাদ চক্রবর্তীর নপমও আছে। ৯ 

1 এই অভিনয়ের বিস্তত বিবরণ ১৮৩২ সনের ৫উ জানুয়ারি তারিখের উপ্ডিয় গেজেট? 

পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । ২র! জানুয়ারি তারিখের কাগজেও এই নাটাশালার কথ। আছে। 

স্পা ীশ 



১৪ বীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

রামধাত্রা। দর্শনে নিমন্থিত হইয়। গিয়াছিলেন তন্দার1 অবগত হইলাম**'রামলীলা নাটকের 

মত যাহাং ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজম। হইয়াছে হিন্দু বালকের তরজম1 ভাষাভাস করিয়। 

সেই সকল বাকা উচ্চারণ পুববক রাম লক্ষণ সাতাইতাদি সং সাজিয়। যাত্র! করিয়াছেন 

তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে 

লিখিব ।-**এদেশে পুব্বকালে রাজার। নানপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তত্প্রমাণ নাটক 

্রস্মকল বঙঁমান আছে এক্ষণে কেবল কালায়দমন রামধাত্রা চণ্ডাযাত্রা যাহ। রাঢ়দেশীয় 

ক্ষুদ্রলোকের সপ্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখ। যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানের! 

প্র বাবসায় আরম্ভ করিলেন হ। অবগ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক । অধিকস্ত খের 

বিষয় উহারা ধনিলোঞ্ের সন্তান ইহারদিগকে প্রতিপদে পেল দিতে হইবেক না 

কালিদমুনের ছ্োড়াগুল। সর্বদাই টাক পয়সা চাহে ভাহার। পয়সা! বা সিকি আদছুলি 

ন। পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মথ হইতে যায় না 

হ্তরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক্ বা না হউক কিঞিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে 

আপদছু নাউ। 
ইস্টারা নিজ অর্থ বায় করিয়। নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রান্তত করিযাছেন এবং একজন 

ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়। এ বিদ্যাভাঁন করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় আঁধকারা ও 

বেশকাঁরা বেটার। চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাঁটা। প্রেমটাদ কতকগুলিন 

বাইআনা। বেশের স্যা্টি করিয়াছে মাত্র উঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সম্গুণে শ্রেষ্ট ভাহাতে 

সন্দেহ কি ভীহার। যে সংসাজাইর। দিবেন তাহা অবিকল হইউবেক উহ বিশ্বানযোগ্য 

কথা 1:১৫" পৌষ | কম্তচিৎ পাঠক | (১৮৩২) ৭ই জানুয়ারি তারিখের 

“সমাচার দর্পণে' উদ্ধত) ্ 

কয়েক মাস পরে এই নাট্যশালাতেই 710/7%6 5%16190%5 

নামে একথানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ সনের ৩১এ 

মাচ্চ তারিখের “ইগডয়। গেজেটে একখানি প্র প্রকাশিত হয় । তাহা হইতে 

আমর জানিতে পারি ১৮৩২ সনের ২৯এ মাচ্চ বহু সন্ত্ান্ত ও ইউরোপীয়, 

ও দেশীয় ভদ্রলোকের সমক্ষে এই নাটকের অভিনয় ইয়। এই অভিনয়ে 

পাত্রপাত্রীর বেশভূষা অতিশয় চমৎকার হ্ইয়াছিল। দৃশ্যপটাদি প্রধান: 
ইউরোপীয় নাট্যশালাগুলির সমকক্ষ না হইলেও বেশ রুচিসম্মত হইয়াছিল । * 

* এই অভিশয় সম্থন্ধে ১৮৫৯, সনের ৪ঠা। এপ্রিল (বুধবার ) তারিখের 'ক্যালকাট। কুরিয়ার” 
পত্রেনিম্নে দ্ধ ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় 2 

৬০ 0810001 01116 086 801)1901 01 11)99010918,) 710700৮ 100610116 ৪ 

077 6176715101108 [06]1017097)09 86 00910110900 11091791990 110015095 



বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় 

প্রসনকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের '্র্যামাটিক ক্লাবের 

বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা জিনিষ ছিল। ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় 
এই থিয়েটারে প্রদর্শিত নাটকগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরগ্রক 
হইতে পারে নাই। সেজন্য নাট্যশালাটিও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
ইহার পরেই কলিকাতায় যে-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা! হয়, তাহাতে ইংরেজী নাটকের 
অভিনয় না করাইয়। বাংলা নাটক অভিনয় করান হইপ্ল। প্ররুতপক্ষে বাঙালীর 

উদ্ভোগে বাংল! নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। সেজন্য 

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই 

নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাতা শ্তামবাজারের বাবু নবীনচন্ত্র বস্থ। এখন যেখানে 

শ্টামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইখানেই নবানচন্ত্র বস্ত্র বাড়ি ছিল বলিয়। 

জান। যায়। তাহার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচটি 

করিয়। বাংলা নাটকের অভিনয় হইত । ১৮৩৫ সনের ২২এ অক্টোবর তারিখের 

“হিন্দু পাইয়োনিয়ার* নামক পাক্ষিক পত্রে * আমর! পাই £__ 

95₹671110, 1381)00 1১701950110 (000109710860718 1085 1000 01) ৪ 1092 
1106 90946 111 109 10058 17) 13100010100 11016801709  চ017118 
[7100090 £9001910910, 80.0)1791)15 901)00160 |) 0179 101911101010 ঠা, 
03670581110) 01809 001,010 80)105900006,01 08017 19015 800. 
[01701)92) 0161105 তা110 ৪0 80110100601) 17057900010] 11079 £0? 
1) 10 1100 9101100 9৪ 2 11051617106, 210011190 4060108 
২71101111008- 

ঈ%* পূর্ববর্তী লেখকেরা সকলেই “হিন্দু পাইয়োনিয়ারকে “মাসিক” পত্র বলিয়াছেন। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহ্! “প[ক্ষিক” পত্র ছিল। ১৮৩৫ সনেব ২৪এ আক্টাবর তারিখে 

'ইংলিশম্যান এও মিলিটারি ক্রনিকৃল” পত্রে পাউতেছি,- 
6 1701101901107021]5 01001669000 00608 .01)6 1786 00010001 01 67৩ 

12178700 170//86/, & 09৮7 10140700019 10010901094, ৮1190 16 0079 60 08 
702) 019 100100 
এই কাগজখানির প্রথম সংখা! প্রকাশিত হয়--১৮৩৫ সনের ২৭এ আগ তারিখে । 

১৮৩৫ সনের 'ক্যালকাটা। মস্থুলী জর্ণলে”র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে 7 * 
1৬2৮৮ 17112010134 090091981.081190. 018 :1157207 1018677 * 

0108915 18901010110 10 9360100 09 157/527/ 02217 800. 91007915 
[01070000600 01080 86965 01000 1017)090 50119201109 10981 
[111181160. 1110 ঠি56 01110006181 010 ০110 ৮৪ 1580090. 00. 009 
270) :81000050 20000. 016 70109 19119009 27986079086 00. 009 
9017011001015 800. 016079- 

রামবাগান দত্ত-পরিবারের কৈলাসচন্ত্র দত্ত এই কাগজখানির প্রথম সম্পাদক । 



১৬ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

দেশীয় নাটাশাল।।-__বংসর ছুই পূর্বের প্রতিষ্ঠিত এই নাটাশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্্র 

বঙ্ছর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । এটি ম্তামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়িতেই অবস্থিত । 

উহাতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরণে 

সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বার৷ দেশের ভাষায় হইয়া থাকে । ইহাতে আর একটি ব্যাপাঁরও 

দেখ। যায় যাভা আমাদের এবং ভারতবমের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় 
আনন্দের বিষয়-_এই নাটাশাল।য় বাঙ|।লী রমণীর। সর্বদাই দেখ। দিয়। থাকেন, কারণ, 

স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাউ করিয়া থাকেন। 

এই নাট্যশালায় প্রথম দুই বৎসর কোন্ কোন্ নাটকের অভিনয় হয়ঃ তাহ 

আমি এখনও জানিতে পারি নাই । কিন্তু ১৮৩৫ সনের অক্টোবর মাসে ইহাতে 

বিখাাত বাংল! উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয় । এই অভিনয়ের 

খুব প্রশংসাস্থচক একটি বিবরণ “হিমু পাইয়োনিয়ার* পত্রে প্রকাশিত হয়। 

হিন্দু পাইয়োনিয়ার” লিখিতেছেনঃ-- 

গত পুণিম। দিবস সপ্ধায় আমাদের একটি নাটাভিনয় দেখিবার যৌগ হটিয়াছিল। 

এই অভিনয় দেখ্যা। আমব। অতান্থ আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহ। আমর সর্ব প্;করণে 
শ্বাকার করি! অভিনয়কালে বাড়িতে এক হাজারের উপর হিন্দু মুললমান; 
কয়েক জন উউরোগীয় ও অন্যান্ত নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। 

ইহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমলাবে আনন্দিত হইযাছেন। রাত্রি 

বারোটার কিছু পুর্ব্ধে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় অভিনয় 

শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম এব: শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন 

প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়ীছিলীম | অভিনয়ের বিষয় ছিল বিছ্যানুন্দর ।***মুমধুর 

একতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়! সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি 

দেশীয় যন্ব হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। উহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাঙ্গণ। এই 

বাদকদের মধো বাবু ব্রজ্নাথ গোম্বীমী অতিশয় দক্গতার সহিত বেহাল বাজাইয়াছিলেন, 
এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়। তাহার বাদা শুনিতে পান নাই। যবনিক] 
উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ কর! হয়, এবং প্রতোক দৃশ্যের পূর্বে 
একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়! দেওয়1 হয়। দৃষ্ঠান্কন সর্ববাঙ্গ- 
হুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলি/ 'পারপ্পে বউভ॥ মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এই- 
গ্লতে শ্বরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রাঁতিজ্ঞানঃ উভয়েরই অভাব লক্ষিত হুইল । কেবলমাত্র 

একটিৰ উপরে আর একটিকে বিস্তপ্ত কর! ভিম্নমেঘ ও জলের মধ্যে কোন 
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পার্থক্য কর। হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে 
পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত। ইহাদের মধো রাজ1 বীরসিংহের 

প্রাসাদ ও তাহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল। এই নাটকে হুন্দরের ভূমিক। 

বরানগরের হ্যামাচরণ বন্দোপাধায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্তৃক অভিনীত 
হইয়াছিল। প্রশংসার উদাম সন্থেও সে এই ভূমিকার সমুচিত উতৎকষ দেগাইতে 

পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার-বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়। অথব। 

নাঁয়কার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেল। না ধরিয়। ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল 

দেগাইয়। অভিনয়-নৈপুণা দেখাইৰার যথেষ্ট ধোগ ছিল | যুবা গ্রামাচরণ নাঝে মাঝে 

ভঙ্গা পারধন্তন কারবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কি অঙ্গসঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও 

আড় খালয়া মনে হইল । প্রাঞ্জা এবং অন্যান্ত চরিত্রের অভিনয় সমশ্র শ্রোতৃমগুলাৰ 

স.গাবজনক হইয়া ছিল | 

এই নাটকে বিশেষ করিয়া ভ্ত্রীণচপ্রিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। 

নাজ বারসিংহের কন্যা ও শ্দরের প্রণয়িনা বিদার ভূমিকা রাধানণি বা মণি 

নান একটি বদর বোল বরের বালক] অভিনয় কণিয়াছিল। সে আশাগোড! 

পুধ নৈপুণা দেখাইয়[ছিল । তাহার গুললিত অঙ্গভঙ্গা, মধুর কণ্স্গর। স্থন্দরের প্রতি 

প্রণন্চক হাবভাব দর্শকমগ্লাকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়কালে 'স 

একবারও নৈপুণোর অভাব দেগাষ নাই । আনন্দে ও দ্বখে মুখের ভাবের পরিবর্তন, 

প্রণয়।কে বাধয়। পিতার সম্মখে লইমা যাওয়া ৬ইয়াছে শুনিয়। তাহার ককণ 

উক্তি ও ভাববগ্রক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাটাশালাপ উভরের পক্ষেই 

অভান্ প্রশংসার বিষয়। হন্দরেব বধের আদেশ হইয়াছে। এই সংবাদ শনিবার 

পর ভাহাীর সপীর। তাহাকে প্রবোধ দিবার খৃথ। চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্ত 

সে ভূমিতে পতিত হয়! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। সর্থীদের ঘতে একবার জ্ঞানলান্ত 

করিয়া আবার সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সয়ে 
নারৰ হইয়। রহিল । বাঁধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার শঙ্ম অর্থ সম্বন্খে 

অজ্ঞ একটি বালিক1 যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এবপ কুতিত্বের সহিত অভিনয় 

করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়। ঘন খন করতালি লাভ করিতে পারিবে, 

তাহা সম্পূর্ণ ক্মপ্রতাশিত ছিল। অন্যান্য ব্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ও গুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল । 

উহাদের মধো রানীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না কর অন্যায় হইবে । জ্য়ছুর্গ। 

নামে একটি প্রোটা রমণী এই ছুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়। উভয় অংশই সমান 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সকল শ্ীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষা করিবার মত 

হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বার! শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়ছিল। রাজকুমারা বা! রাজু 

২ 



১০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস: 

নামে আর একটি স্ত্রালাকও বিদ্যার সথীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়ছুর্গার অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ ন। হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। 

এই লেখকের নিকট বাঙালী স্ত্রীলোকদের দ্বার! স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ই ষে 

সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, তাহা তাহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বোঝা যায়। 

তিনি কেবলমাত্র ভ্ত্রাৌলোকদের অভিনয়ের প্রশংস। করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 

এই অভিনয়ের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের একটা ধারা যে সুচিত হইতেছে, সে 

অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অভিনয়-বর্ণনার পরই দেখিতে পাই, তিনি 

লিখিতেছেন»-- 

দেশবাগী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রভাশিত একট বাপার ঘটিতে পারিয়াছে, 

তাহাতে আমরা আহশয় আনন্দিত হইয়ছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি 

দেশীয় দর্শকেরা তাহাদের প্রী ও কন্যাদের শিপ দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন ন!? 

হিন্দ-হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞীসা কবিতে চাই,--এই 

যে বালিকা, থে নাটাশালাঘ এরূপ ক্ুতিত্ব দেখাউয়াছে। সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিত 

হইত, ওবে কি ভাভার প্রতিভার আরও স্কু্ঠি হইত না? এই বালিকাটি স্গধু কণ্ঠন্থ 

করিয়। আবৃত্তি করিযা গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্গপাত প্রদর্শন করিয়াছে 

বলিয়। পীহার। প্রকৃতিকে দোষী করিয়। খাকেন, তাহাদের কাঁছে এই দুষ্টাশ্ত দ্বারাই 

ক প্রতায়মান হইবে না যে, হিন্দু স্তালোবেবাও তাহাদের স্বামাদের ম্তাঘ শিল্ষালাভের 

উপযুক্ত ? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, 

তিন পধান্ত নাবা শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহার সমাজে অবন্তমান 

নূলিলে চলে ? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোক্দের মানসিক শক্তির এই মহান্ ও নূতন 

* দৃ্ান্থ দেপিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেল। প্রদর্শন করেন, তবে তাহাদের হৃদয় 

কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে। 

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ । আমাদের প্রশংসার কিন্ত ভ্রমে 

পতিত জীলৌকদের উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাটাশালার স্বত্বাধিকারী 

বাবু নবানচন্্র বনু ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল অভিনয় অত্যন্ত বায়সাপেক্ষ হইলেও 

উক্ত বাবু নিজের চে্ট,ও আধিক সাহাঘা দ্বার উহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। এক জন 

ধন দেশীয় ভদ্রলোক যে এইবপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, 

হাহ। অতিশয় আনন্দের বিষয় । ধনি-সম্প্রদায় কি তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন ন|? 

' আমরা যেন একট। বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই-_যাহ। দ্বার। কালে ভারতবর্মের প্রাপ্য 

খ্যাতি লাভ ঘটিবে। 



বাঙালীর উদ্যোগে বাংল! নাটকের প্রথম অভিনয় ১৯ 

এই প্রশংসাহ্ উদ্ভম যাহাতে সফল হয়ঃ আমরা সর্বান্তকরণে তাহা কামনা করি | এহ 

নাটাশালার স্বহ্বাধিকারী যতদিন পধান্ত সচেষ্ট থাকিবেন। ততদিন পর্ান্ত যে এই 

নাটাশাল। বন্তমান থাকিবে, সে-বিষয়ে আমাদের নন্দেহ নাই | বন্তমীনে হিন্দু মত্রালোকের 

অবনতির কারণন্বরূপ যে-সকল ক্প্রথ। আছেঃ সে-সকল দূর করিবাপ জন্য ঘেন তিনি উপযুক্ত 

উপায় অবলম্বন করেন, উন্নাতির নৃতন উপায় যেন আবিঙ্ষর করেন, এব. পব্বোপরি, 

'ভিনদু খিয়েটাব-এব ন্যায় এই নাটাশাল। যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়! 

বন্তমীন পাকে, হাহার চেই। থেন করেন। উইহ। ্ ধারাই তিনি সমাজের প্রভৃহ কলাণসাধন 

ক্রিয়া বশন্দা ভইতে পারিবেন । এই সকল কাযোর কোন প্রশসার আবগ্ভক নাউ | 

এগুলি নকল দি হইতেউ গৌরব আহরণ করে- উহাদের ঘ্বার। সজ্জনেরা অনস্ত যশ 

অজ্ভঞন ধরেন । 

ণহন্দু পাইয়োনিয়ার,-এর এই উদ্ছৃসিত প্রশংসা সত্বেও সকল পত্রিক1 এই 

অভিনয়ের ও নাটকের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। “ইংলিশম্যান্ এও 

মিলিটারি ক্রনিকল্” পত্রে আমর! দেখিতে পাই” 
হিন্দ নাটাভিনয় ।--পাঁউয়োনিযার ভইতে কোন এক বিশেষ হিন্দু নাটাভিনয়ের যে 

বিবরণ উদ্ধত করিয়[ছিলাম, তাহার সম্বগে আমব। একটি গজ সন্নিবেশিত করিতেছি 

আমাদের পবাগ্রারক এ-বিনুষ সঠিক সনাদ রান, ভাত। আমরা জানি । ঠিনি প্রকৃষ্টরূপে 
দেপাউযাছেন রে. এই সকল নাট্াভিনযে ঠিশ্দিগর মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার 

উন্নতি ভ ৬যউ ন। বরং লোকভিতৈষা বাক্তিমাজেরই এই সকল অভিনযের ক্ষিরদ্ধাচবণ করা 

উচিহ। এই সকল আহিনয়ে কোন নূতণন্ব, উপকার, এমন বিঃ শালানতাও নাই । 

বিবরণ লেখক যে-ঘধনিকার অন্থরালে এহ অছিনযের প্রকৃত রূপ গোপন করিতে 

গিয়াছিলেন। আমাদের পত্রপ্রেরক তাহ। উন্ভোলিত করিয। দ্রিযাছেন। ভবিষ্যতে এক 

নিন্দা ভিন্ন এই সক্ল অভিনয়ের কোন উল্লেণ হিশ্ু পাইয়োনিয়ারে দেখিতে পাইৰ না 

উহা আমর। আশ। করি | * 

ছইংলিশম্যান? পত্রিকার এই উক্তি আমাদিগকে বাংলা দেশের পরবর্তী এক 

যুগের অভিনয়-বিদ্বেষের কথা ম্মরণ করাইয়। দেয় । 

* এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ :-1)9 07161 0০87৫/ 107 060৩ 28, 
1835; 445%21/26 ০7027721101 &01শ] 18990 (89100 1069111201009--0810009, 

00. 252-53). এই অভিনয়ের বিবরণ যে ১৮৩৫) “এ অক্টোবর” তারিখের এহিন্দু 
পাইয়োনিয়ারঃ হইতে গৃহীত, তাঁহার উল্লেখ এশিয়াটিক জর্ণালে* আছে। 

৪ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

লহ কল! ল্রভ্ষম্ডেত ৫্পক্সশ্সীমল 

স্কুল-কলেজে নাট্যাভিনয় 

নবীন বসুর নাট্যশালা৷ আরও কিছুদিন থাকিয়া কখন্ যে লুপ্ত হইয়া! গেল, 

তাহার তারিখ সঠিক জানিতে পার! যায় না । ইহার পর কয়েক বর বাঙালী- 

দের দ্বার কোন বড় নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠা কিংবা উল্লেখবোগ্য নাট্যাভিনয়ের 

কথা শোনা যায় না| তবে “ক্যালকাট। কুরিয়ার” পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ 

হইতে মনে হয়, ১৮৪০ সনের প্রথম দিকে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 

নাটাশালার মত আর একটি নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় । কিন্ত এই 

উদ্যোগের কোন ফল হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ এখনও আমি কোন 

সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই নাই ।* 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে 

যে উৎসাহ দেখ! দিয়াছিলঃ তাহা অবশ্য লোপ পাইবার নয়। কিন্ত কিছুদিনের 

জন্য এই উত্সাহ প্রধানতঃ স্কুল-কলেজে ইংরেজী কবিতা-আবৃত্তি ও নাটকের 

অংশ-বিশেষ অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল । ইহা ছাড়া সেই ঘুগে বাঙালারা 

+ ধেণোলকাট। করিয়ার'-এর স'বাদটি নিষ্কে মুদ্রিত হইল, 

+4 1091900৯107 019 99691)1191)109716 01 9 1010000 101)99076, 15 00৬৮ 
11) 00015 0 01721191010 201000051 0110  টি000৭ 01 09010 11001)1061))671 
71 11115060910, ৬০ 1)611050 111075, ৬9০ & 2119905 01 0714 005 211)0100, 

31011৭11660 00116 01109 0. 191 ৮৪19 2800, 1) 20 01011001691090 1710000,*, 

(0০ 11102170 11) (1098100], ৪4 01501 01), 0110 01 1৬0 592৪ 51091 19 

991001191111100ত- 20015 10] চিন 22110 01508) 1106 ভা1)20 09£19০ ০01 
10001)110 010001115%201119171 1119 11109110101 10, 50 89 10 11011), 

০11] 2500 00200000৮00 070 00097190006, 0 098/000 2 1)7059121 

৫2001910 7111070, 100 89 6119 11001510791 (৮0 101012115])]0৮7) আআ) অ0010 16 

125 (02005000 ৬৪9 101 90171900700 20101700100 10, 0.3 10771 1900 

]1):580% 8000. তা1)0, %.010921% 29, 002] 25199117909 101 1119 10196101010 
21650001765, ০ 00 102901029)]5 90020 10010907816 01৭ 100? 

21009000710 009000059101-7-1106 02107661% 07717507, 28 1900, 1840, 



স্কুল-কলেজে নাট্যাভিনয় ২১ 

অনেকেই কলিকাতার ইংরেজী নাট্যশালায় যাইতেন, এমন কি, কেহ্ কেহ 
ইংরেজী নাট্যশালার অভিনয়েও যোগ দিতেন । ১৮৪৮ সনে সাম্ুসি নাট্যশালায় 

এক জন বাঙালী কতৃক অভিনয়-প্রদর্শনের সংবাদ আমরা সমসাময়িক সংবাদ- 
পত্রে পাই। ১৮৪৮১ ২১এ আগষ্ট ( সোমবার ) তারিখের *সংবাদ প্রভাকরে, 
আমর! দেখিতে পাই» 

গত বৃহস্পাতবার সন্গ্যার পরে সান্গশশি নান থিয়েটরে যে্প সমারোহ হইয়া- 

ছিল বহদিবদ হইল এপ সমারোহ ইয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব 

ও বিবি এবং এতদ্দেশায় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বাগা নু্যাগাপ্রের শোভা 

অতিমনোরম হইয়াছিল, সেং বেরি সাহেবের অনুষ্টানেরও কোন প্রটি হয় নাই, তিনি 

নর্চল বিষয় আতি নিয়মে নিবধাহ কৰিয়াছেন, এতদ্ধেশীয় নক বাবু বৈষবটাদ আটা 

ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা নকলবে সন্তপ্ধ করিয়াছেন, তিনি কোন পূপে ভাত 

অথব। কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি ৮তুপ্দিগ হইতে বন্তৎ শব শ্রবণ 

কাবয়াচ্ছেন। এবং গাহার উত্সাহ এবং সাঁহসও বদ্ধমূল হইযাছে। মে বিবি ডেসডেমুনা 

শইয়াছিলেন। তিনিও নিলক্ণ প্রতিষ্গিত। হইয়াছেন. 

এক জন বাঙালীর পক্ষে শেক্স্পীয়রের স্যর ওথেলো চরিত্র অভিনয় করা 
কম কৃতিত্বের কথ! নয়। “সংবাদ প্রভাকরে"র পুর্ষোদ্ধত প্রশংসাস্থচক বিবরণ 

সন্বেও মনে হয়ঃ বৈষুবচরণের অভিনয় একেবারে নির্দোষ হয় নাই, কারণ; 

প্রথম অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই “সংবাদ প্রভাকরে” ( ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮) 

আমর। নীচের সংবাদটি পাই»-- 

অদ্য রজনীযোগে সাশ্গশশশি থিয়েটরে সেক্সপিয়ার কৃত ওখলোর নাটক 

পুনবনীর হইবেক, এবং বান্ বৈষ্ঃবচরণ আঁঢ়া পুনর্বাব সাধারণ সমীপে প্রকাশনান 
হবেন, গত নাটকের রজশাষোগে নাভার। থিয়েটরে গদন করিতে পারেন নাউ অগ্ভ 

উাহাব। গমন করণে কদাচ বিরত হউবেন না, বিশেষত যে সকল মহাশয়ের! নৈধবচরণ 

আটোর বক্তত। ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে ট্াহারদিগের পক্ষেও 

নুতাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অস্ত তিশি সুচারুকণে সমুদয় বিষয় সম্পন্ন 

করিবেন তাহার কোন মংশয নাই, প্রথমত; সকল লোর্জেই কঠিনতর কাবাবিশেষে 

মকৃতকাধা হইয়। থাকেন, কিন্ত কমে বুংপত্তি সহকারে স্ীহীরদিশের বিলক্ষণ নিপুণতা 
হয়, যাহ। "হউক, বৈষ্ণবচরণ আচা প্রথমোছ্যমে যে প্রুকার সাহসের সহিত শ্দীয় 
পারগত দেখাইয়াছেন ভাহাতে ভাবিকালে তিনি ঘে একজন বিখাত আমিটর হইবেন 

ভাহার কোন সন্দেহ নাই**এ 



২২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

ইহার অনেক আগে হইতেই কলিকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের 

অংশ আবৃত্তি হওয়ার কথ! আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই । ১৮৩৭ সনের 

ইলা! এপ্রিল কলিকাতার গবন্মেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার- 

বিতরণ হয় । এই পুরস্কার-বিতরণের সময়ে ছাত্রেরা শেকৃস্পীয়র ইইতে অনেকগুলি 

অংশ আরত্তি করে । ১৮৩৭১ ১লা এপ্রিল ( শনিবার ) তারিখের “সমাচার 

দর্পণ” পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় | * 

* কেহ কেহ কুল করিয়। বলিযা আসিযাছেন ঘে গবন্মেন্ট হাউসে মাচ্চেন্ট অফ ভেনিন, 
সম্পূর্ণ অভিনীত হয় ( ১১২৪ সনের জানুয়ানি সগ্থাঁ 'ক্যালকাট! রিভিউ, পত্রিকা প্রকাশিত 
্র্ানাপ্রসা? মুখোপাঁধায় রচিত “13008811081” শীপক প্রাবঙ্গের পৃ. ১১২ 
পাদ্টাক। এরা! মচেন্্রনাথ বিছ্যানিধিও চাহার “সন্দর্ভ-সংগ্রহেঃ এই ভুল করিয়াছেন )। 

প্রকুতপ্রপ্তাবে গবন্মেন্ট ভাঁউনের অথাকণিভ অভিনফ থে আনুন্ভিমাত্র হাহা 'জ্ানান্বেষণ” পত্র 

হইতে ১৮৩৭, ১লা। এপ্রিল তারিখের দিমচার দপণ উদ্ধৃত নিয়[”শ পাগ করিলেউ 

বোব। যাউবে 
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স্কুল-কলেজে নাট্যাভিনয় ২৩ 

স্কুল-কলেজে প্রকৃত অভিনয়ের উল্লেখ আমর! পাইঃ ইহার প্রায় ষোল বংসর 

পরে। ১৮৫১, ৭ই আগস্ট বটতলায় ডেবিড হেয়ার একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৫৩ সনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্স্পীয়রের মার্চেন্ট অফ 
ভেনিস নামক নাটক অভিনীত হয়। ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের 

পূর্বে নাটকের প্রায় সমগ্র অংশ ছাত্ররা কখনও অভিনয় করে নাই। এই 

ব্যাপারে তখনকার সমাজে বে কিরূপ উত্তেজন। হয়, তাহ! “সংবাদ প্রভাকরে*র 

বিবরণ হইতে জান! যাইবে । ১৮৫৩ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে "সংবাদ 

প্রভাকর” লিখিতেছেনঃ-- 
**'পারিতৌধিক বিতরণের দিবসে রজনীযৌগে এডেবিভ হেয়ার একাডিমি” বিদ্যালয়ে 

এব নৃতন বাপাৰ হইঈবেক, এই বঙ্গদেশ মধো কোন স্থানেই তদন্ুবপ আনন্দজনক 

কাবা হয় নাই, বিদ্যাগারের মধাভাগে এক অতি উৎকুষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েক জন 
হনিপূণ ইংরাজ অতি মনোহররূপে তাহা নাজাইতেছেন। সেই নাটাশালায় ছাত্রের 

'সক্সপিযার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 19701081001 ৮0199, “মারচেন্ট ভিনিস' 
নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়। বক্তৃত। করিখ! বিদা। বিষয়ে আপন আপন পাণ্ডিভ্া 
প্রাশ করিবেক। মলঙ্গ। নিবাসি পরম বদান্িবর শ্রাযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় 
এই বিষে বিশেষান্ুপাগ প্রন্দাশ করিতেছেন, এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদিতা 

প্রকীশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের সাম! গাকিবেক না, বিচ্যালয়ের গৌরব যদিও 
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২৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার হখাতি সৌরভে এই বঙ্গদেশ আমোদিত 

করিবেক 1* 

১৮৫৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাক্রদের দ্বারা 

এই নাটকের প্রথম অভিনয়, ও সেই মাসেরই ২৪এ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয় 
হয়। এই দুইটি অভিনয়ের বিবরণই আমরা «নংবাদ প্রভাকরে” পাই» 

অস্ঠ রজনীতে 'ডেবিড হেযার একাডিমির" ছাত্রের স্কুল বাটীতে ইংরাজা ণিয়েটর 

অর্থাৎ নাটক করিবেক, তজ্জন্য যণানিযষে শ্শিঙ্গিত হইয়া নাটাশালী নিল্৷াণ করিয়াছে | 

(১৬ ক্ষেরুযারি। ১৮৫৩) 

গভ গুরুনার সঙ্গার পরে “হেয়ার একাডিমি, নামক বিগ্যালয়ের ছাঁত্রগণ পুনববার 

ই“্লগায় মভাকবি দেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রশ্থের মারচেন্ট অফ ভিনিস 

নানর্ক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া] বু লোককে সত করিষাচ্েন। এ সমযে বিদ্যালয়ের 

গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এদেশীয় বিদ্ান্থরাখি। কৃভবিগ্য ও ধলাঢা লোন এব' সঙ্গান্ত 

সাহেব ও বিবিগণ উপস্থি 5 হউয়ীছিলেন। তাহার! সকলেই উক্ত ছাত্রগণের শিকট মথেই 

প্রশংস। করিয়াছেন***বিচারাগারের অনুবপ শো! দর্শন ও তাহার প্র, বক্তৃতাদি 

অবণ বরিয়। অনেকে হেয়ার এবাডিগিদক সান্সসনি খিয়েটর বোধ করিষাছিলেন। 

(২৬ ফেকয়ারি। ১৮৫৩১ শনিবার ) 

এই অভিনয়ের বিবরণ ১৮৫৩ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের “বেঙ্গল 

১রকরাভেও প্রকাশিত হয় । তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি» কলিকাতা 

মাদ্রাসার ইংরেজী-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্রিঙ্গার ডেবিড হেয়ার একাডেমীর 
ছাত্রদিগকে শেক্স্পীয়রের নাটক অভিনয়ে শিক্ষা! দেন | 

* ১৮৫৩) ১৫ ফেকয়ারি “বেঙ্গল হরকর।? লিগিযাভিলেন,-765 ৮0700179510 
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ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ২৫ 

মহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি তাহার “দন্দর্ভ-সংগ্রহঠ পুস্তকে লিখিয়াছেন, 
“হাটখোলার দ্ত-বংশ-সম্ভৃত গুরুচরণ দত্ত মহাশয়***মেট্রোপলিটান্ একাডেমি? * 
নামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়1-**উক্ত বিদ্যামন্দিরের গৃহে ও প্রাঙ্গণে 

€ওরিয়েপ্টাল্ সেমিনারি' প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব ছাত্ত্রগণ কর্তৃক****জুলিয়স্ সীজরের' 

নাটকখানি অভিনীত হ্ইয়াছিল।” তাহার মতে এই অভিনয় ১৮৫২ সনে 
হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় ভুলক্রমে “ডেবিড হেয়ার একাডেমীর স্থলে 
“মেট্রোপলিটান্ একাডেমীর নাম করিয়াছেন। এখানে জুলিয়াস সীজরের 

অভিনয়ের কথ। ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয় । 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার 

ডেবিড হেয়ার একাডেমীর দৃষ্টান্তে উহার প্রতিদবন্দী বিদ্যালয় ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারীও 'মভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে । এই স্কুলে একটি পুরাদস্তর 

নাটাশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার নাম দেওয়া হয়-__ওরিয়েন্টাল থিয়েটার । 

ডেবিড হেয়ার একাডেমীর মত এই বিদ্যালয়েও শেক্স্পীয়রের ইংরেজী নাটকই 

মভিনীত হইত। অভিনয় শিক্ষা দিতেন মিঃ ক্রিঙ্গার; ইনি পুর্বে 

সান্গুসি থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৮৫৩ সনের ৭ই এপ্প্রিল তারিখের 

বেঙ্গল হরকরা।” হইতে আমর জানিতে পারি, 
আমর। শুনিতে পাইলাম যে, ওরিয়েন্টাল সেমিনাবীর উচ্চ শ্রেণার ছাদ্রেব। নিজোদেগ 

দধ্যে চাঁদ। তুলিয়া আট শত টাকা সংগ্রভ কবিয়াচ্ে এব” এই টাকা দ্বার। শেকস্পাষরের 

নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটি নাটাশাল। প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে । 

* মেটোপলিটান একাডেনা ১৮৪৯ পনের ১লা এপ্রিল তারিখে বটতলায় প্রতিঙ্গিত 
হয়! ১৮৪৯১ ১৫ই মে 'সম্বাদ ভাঙ্বর” লিশিয়াছিলেন,_-“নৃতন বিগ্ঘালয় -_এপ্রেল মাসের 
প্রথন দিবস কলিকীত নগরীয় বটতলায় বড় রাস্তার পশ্চিম পার্ধে চন্দ্র মিত্রের বাটান্তে 
'গেম্ট্রোপোলিটাণান একাডেমিনামক এক বিদ্যালয় হইয়াছে,” 

1 “আলারাঁদগের সদ্দিদ্ধান বধু। বাণু গুরুচরণ দন্ত মহাশয় সংগ্রাতি বটতলা মা 

“ডেবিড হেয়ার একী'ঢমি নামক এক অভিনব উংক্ুজী বিদ্বালয় স্বাপন করিয়াচেন**। 
কুবিখাত সুপঙ্িত মেং মেন্েও সীহেন কগিত স্কুলের অর্থশ হইয়াছেন,” (দিতবাদ প্রভীকর” 

২৭ আগষ্ট ১৮৫১) ৪ 
ডেবিড ভেষার একাডেমী বে ১৮৫১ সনের ৭ই আগ প্রতিই হ্য়ঃ১৮৫৩) ০১৯৪ 

ফেব্রুয়ারি তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে? ভাহার,উবেখ আছে। 
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“বেঙ্গল হরকরা”য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পাঁচ মাস পরে ওরিয়েপ্টাল 

সেমিনারীর নাট্যশালার . প্রতিষ্ঠ। হয় এবং ১৮৫৩ জনের ২৬এ সেপ্টেম্বর এই 

নাট্যশালায় শেক্স্পীয়রের “ওথেলো” প্রদর্শিত হয়? ১৮৫৩, ২৮এ সেপ্টেম্বর 

( বুধবার ) তারিখের “বেঙ্গল হরকরা”য় দেখিতে পাই+-- 

দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার 

[ নিজন্থ সংবাদ-দাতার বিবরণ ] 

নোমবা ব্রার্রেতে বভ দর্শকের সম্মুখে উপরি-উক্ত নাটাশালায় ওথেলো। নাটকের 

আনিনয় হয়] দর্শকের। প্রধানত দেশীয় লোক ছিলেন। উহাদের অধো রাজ। 

প্রতাপচাদ, ধার রামগোপাল 'বাঁষ প্রভীতি ছিলেন। ইউরোপীয় দর্শকদের মধো 

আমর! মিঃ চাল আঁলন (সিবিল সারভেপ্ট ), দি: লাশিংটন, নি: সিটন কার ও 

দেশীয় লোকদের শিক্গীর অন্ঠান্ত গণামান্য উতসাহদাভান। ছিলেন দেখিয়া আনর। 

আনন্দলাভ করিয়াছি, | 

অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক | ইহার! সকলেই পরলোঁকগত শৌরমোহন 

আঢ্যেপ বিদ্যালয়ে শির্পালীভ করিযাছ্েন বপিয়া আনরা। জানি ।***এই যুবকেরা সি: 

বরঙ্গারের শিক্ষায় নাটাভিনয় প্রদর্শন করেন। মি; ক্রিঙ্গীর কলিকাতা নাজ্রাসার 

এবং বো করি ওরিয়েন্টাল সেমিনাবারও একজশ অধাপক । 

কেবল'হিন্দ্ যুবক্দের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ঈংরেজা নাটকের 

'আভিনয় এই প্রথম" | 

যে-চরিন অতান্থ শাঁধাপভাৰে অভিনীত হইবে বলিয়। আমরা আশঙ্ক। করিয়।- 

ছিলাম, তাহাই অতি সুন্দর অভিনাত হইয়াছিল! বাবু প্রিয়নাথ দে যে-ভাবে 

উযাগোর ভমিক1 অভিনয় করেন। তাহাতে এই চরিত সন্বপ্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। 
গেল ।**এউ ফুবকের। বে-ভাবে ভাভাদের কৃতিহ দেগাইয় [ছে তাহাতে এদেশীয় জনগণের 

মানসিক উৎকধাঁভিলাষা দর্শকগাত্রঈ সন্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাউ | 

১৮৫৩ সনে এলিস-নায়ী এক জন ইংরেজ মহিলা ও ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 
শিক্ষাদান করেন। ১৮৩৯ ৬ই আগষ্ট তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশিত 
একথানি “প্রেরিত পত্রে” পাইতেছি £-- 

ঈল ওরিএ্টেলি ভাত্রের এক প্রকাণ্ড ভাগ কাগু ফাদিয়াছেন, এতদিন 

মং কঙ্গহ পীহেব এবাঁকা অধিবারা হইয়। বিপিভি মাত্রার ডপাদরশ দিতেছিলেন, এইক্ষণে 

অপ ন্ 
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এক শ্বেতাঙ্গী শ্রীমতী তাহার অধিকারিণী হইয়াছেন, হুঁহার নান ইলিস, উনি আপিয়! ভাব 
ভঙ্গির শিক্ষা প্রদান করিলে নাটকের আরে চটক্ পড়িবেক। ৯ 

১৮৫৩ সনের ৫ই অক্টোবর ওথেলার দ্বিতীয়বার অভিনয় হ্য়। 1 
১৮৫৪ সনে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার শেকৃস্পীয়রের আর একখানি নাটক 

অভিনয় করে । এবার “মার্চে অফ ভেনিস” প্রদর্শিত হয় এবং প্রথম 
অভিনয় হয়--২র। মার্চ । ১৯৮৫৪, ২৭এ ফেব্রুয়ারি এবং ২রা মার্চ তারিখের 

“মর্ণিং ক্রনিকৃল্” ও “সিটিজেন” এই ছুই পত্রিকাতেই আমরা নিম্বোদ্ধত 

বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই»_- 
[10 (01161019 [110900, 

0. 208. 

(00118101700, 010190076 1090. 

2110 71091017906 01 ৮ 610109 

ড111 1)6 1১] 011190 

8৮ 010 0১0৮9 111762(70 

০09 17//84951/01/, 176 ১7৫ 11070), 1521, 

135 11010077 410966075- 

[)0079 01081 9 ১ 7১. 1. 

1767017710706 10 ৫0781777207 01 ১% 4৮11. 

শৃত০65 10 1১6 1180 06 7199913. [7 ভ. [310ঘণা। € 00. 800. 1381000 
/020951) (11000091" 73811910909, (18910167", 9১106110675 11009. 

1১160 01 21101605, 1. 2,982). 

11161100915 018011)0090 ৬1]] 98৬91 00. (118 21)056 ৪৬0010, 

* গড়েন মাঠে ইহার নৃতা রর ছিল “মিন্ ইলিসের গড়ের মাঠের নৃভাগার পবন 

ঠাকুরের কৃপায় পতিত হইয়াছে ।”--সংবাদ প্রভাকর» ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ | 

১৮৫৫ সনে মিস্ এলিসের মুত্া হয়। ১৮৫৫ ১৩ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬২) তারিখের 
“সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশ 2 ৪ 

১২৬১, ফাল্গুন ।**প্রমতা ক্লার। ইলিন যিনি কয়েক বৎসর হইল নুতাগীত ও 
নাটক বিষয়ের অনুরূপ প্রদর্শন দ্বার। এতন্গরস্থ অনেকানেকুকে মোহিত করিয়াছিলেন, 

তিনি বেলারি নামক স্থানে পরলোক গমর্ন করিয়াছেন । ্ 

1 ১৮৫৩১ ৫ই অক্টোবর তারিখের (/7%6)$ দ্রইবো | 
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১৮৫৪১ ১৭ই মার্চ তারিখে «মার্চেন্ট অফ ভেনিস” দ্বিতীয়বার অভিনীত 

হয়। এবারে মিসেস গ্রীগনায়ী এক জন ইংরেজ মহিল! পোর্শিয়ার ভূমিকা 

গ্রহণ করেন । * 

এই অভিনয়ের পর ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রায় এক বৎসর কাল বন্ধ 

থাকে । ১৮৫৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শেক্সপীয়রের “চতুর্থ হেন্রী” 
নাটকের ও হেন্রী মেরিডিথ পাকারের “আমাটোর” নামক একটি প্রহসনের 

অভিনয় দেখাইবার জন্য উহার দ্বার আবার উন্মোচিত হয় । ১৮৫৫১ ২২এ 

ফেব্রুয়ারি তারিখের “হিন্দু পেটি টে এই অভিনয়ের থে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহ! হইতে আমাদের মনে হয়, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার বন্ধ থাকিবার 

প্রধান কারণ এ-দেশীয় লোকের উৎসাহের অভাব। সম্পাদক ছুঃখ করিয়! 

লিখিয়াছেন যে, কলিকাতার ধনী লোকেরা ইতর তামাশা-বুলবুলি পাখীর 

লড়াই ও নাচওয়ালার জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন নাঃ অথচ নাটকের 

মত বিশুদ্ধ ও উন্নত স্তরের আমোদের সাহাব্য করিতে পরাশ্বখ। হিন্দু 
(পেটুরিয়ট” চতুর্থ হেন্রীর অভিনয় £মাটামুটি ভালই হইয়াছিল খলিয়াছেন। 
এই মন্তব্য হইতে আমরা এ সংবাদটিও জানিতে পারি যে, সেই সময়ে 

বোন্বাইয্নের গ্রান্ট রোড থিয়েটারে দেশীয় "ধায় অভিনর হইতেছিল। “হিন্দু 

পেট্ররিয়ট'-সম্পাদক কলিকাতাতেও বাহাতে বাংল নাটকের অভিনয় হয়, সেজন্য 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কম্মকর্ত।দিগকে অন্ররোধ করিয়াছিলেন । 

প্যারীমোহন বস্তুর জৌড়াঁসাকে। নাট্যুশাল। 

ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়ঃ 
সেটি জোড়াসাকে। থিয়েটার । এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের 
সহিত সংযুক্ত ছিল না! ইহার আয়োজন-উদ্যোগও আরও একটু বড় 
হইয়াছিল। যে-নবীনচন্দ্র বস্তু এবদ্যাস্ুন্বরের অতিনয় করান, তাহার 

ঈ ০ 00591টে, 0006 9115, , 00516 79 80172 00 06210000 078 10211, 01 
1১01119 0 916.71167071071/ 07 7810806 261019 (01190191 171019909 (010000% 
১৪011), ৮৮10101) ৮111 106 107 1959506 179110717009, 8100 100900. 01০ 01039 01 
1) 1881 ৫98 ৪0100 21) 017891.771019 1768701112471:07% 10 
৯1870) 10, 1804. 
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ভ্রাতুপ্ুত্র বাবু প্যাীমোহন বস্থর জোড়ানশাকোর বাড়িতে এই নাট্যশালাটি 

অবস্থিত ছিল। ১৮৫৪ সনের ওরা মে তারিখে এই নাট্যশালায় শেকৃস্পীয়রের 

“জুলিয়াস সীজর” অভিনীত হয়। «সংবাদ প্রভাকর' ও “হিন্দু পেট্রিয়ট? পত্রে 

এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকর” (৫ মে ১৮৫৪, 

শুক্রবার) লেখেনগ- 

গত বুধবার সপ্ধাব পদের মোডাসাকে। নিবাপি গুণরাশি শ্রীযুত বাবু পাবামোহন 

বন্ধ মহাশয়ের ভবনে এভদেশায় কতবিদ্য হিন্দু যুবকগণ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত 

নাটকের জুলিয়াস পসিজরের মুভ্রাধ্ষিরক নাটাকা/গুর পঞ্চন প্রকরণ যাহা খেদোক্তি 

প্রণয়োক্তি স্বদেশত্রীতি উতাদি নান। রসে মিশ্রিত, ততীবৎ অঙি উত্তমরূপে প্রদর্শন পুর্বক 

সংপুণরাপে খঈগাততি নংগ্রহ করিয়[ছেন। পারামোহন বাবুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যন্য 

মানোহন ও নয়নপ্রফুলকর দ্রব্াদির দ্বাপ। [বশেষ ব্রমণীয় হয়াছিল। বিশেষত, নাটাশালার 

শোভ। বর্ণন। কর! খায় না, উত্ত হাদয়বিদার্ঁকর নাট্াখও প্রদর্শন করাভবার নিমিশ যে বারে 

যে মে হবাপির আবশাক সে বারেই সেই সেই ড্রবাদির ছ।রা তাহ। শোভিত 

হউয়াছিণ | এ নাটক বর্শনাথ প্রা ৪০০ শত অতি সঙ্গাণু লোকের সমাগম হয়, 

ভংরাজ ও বাব আনে নেক আবিয়াছিলেন, যগ্যপি ঝড় সৃষ্টি না হও তবে দর্শকের সংখা। 

আরে বুদ্ধি হইত, বাবু স “হন্দনাথ বন্থ ভুলিষান পিজারের বেশ ধারণ পুবনক খথার্থ 

নাটকের বর্ণনানুরপ বাধগাৰ করিয়াছিলেন) লা বুষ্ধন দত্ত সারকন ক্রটাপের মুস্তি 

গ্রহণ করিযা আপন কায সাধন পামান্য পারদশিত। প্রকাশ করেন নাই) বাবু 

সছুনাথ চট্টাপাধায কেনিয়ানের কপ ধারণ করিয়া আটনসের প্রতি যেজপ ব্যবহার 

করিয়াছেন ভাভাতে ঠাহার স্শিঙ্গার বিলঙ্দগণ পরীক্ষা প্রকাশ হয়ছে বিশেষত; 

রামচন্দ্র বদ্ধনের অন্দবপ্রহার সিজারের মুন্না ও ঠাহার আশ্মায়গণের পন্দন রুটসের বিকট 

মন্তিধীরণ ও পীন্তাব প্রকাশ উন্ভীদি সগদঘ বিষয় জন্দররাপে স্বনিববাথ হইয়াছে? 

এতন্দেশীয় কৃতবিদ্ঠ যুবকেরা জুলিয়ান সিজাপের মতা স্পা কঠিন নাটিকের অন্ন€ 

এতদ্ধপে দর্শাউবেন উহা কেভই বিবেচনা করেন নাই, দর্শকনাত্রেই তাহারদিগের 

প্রশংন। করিযাচ্ছেন এবং নাটাকাণ্ড দদখিয। অনেকের শরীর থার্ণ ও অঞ্রগাভ হইয়াছে, 

আমর। স্মোডাসাকো। থিয়েটরের বন্ুদিগরকে ধন্যবাদ গ্রদান করিলাম, যদিও হেয়ার 

একাঁডিমিতে এতদেশীয বাক্তিদিগের দ্বার। ইংরাজী নাঁটিক দেখাইবার প্রথম দুষ্টান্থ 
প্রদশিত হয় এবং ভৎপরে ওগ্লিএন্টেল থিয়েটরের ছাত্রেরাও নাটককাও করিয়ানেন 

তাহারদিগের দ্বারাও উত্তমরূপে সকল ক্বাপার সমাধা হইয়াছে তথাচ এরপ সর্বাঙ্গ- 

স্থন্দররূপে সম্পাদন হয় না, অতএব আমর নাটাশালার অধাক্ষদিগের নিকটে 
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প্রার্থনা করি তাহারা টিকিটের মূলা নান করিয়া এ নাটাকাও পুনর্র্বার সাধারণকে 
দেখাউবেন। 

“হিন্দু পেট্রিয়ট? ( ১১ই মে, ১৮৫৪) কিন্তু এই অভিনয় সম্বদ্ধে একবারে 

বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেন । এই পত্রিকার মতে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্জের 

বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইলেও অধিকাংশ অভিনেতার অভিনয়ই ভাল হয় 

নাই। “হদ্দু পেট্রিয়ট এবারও বাঙালীদিগকে বাংলা নাটক অভিনয় 

করিবার জন্ত অনুরোধ করেন । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

লাউ্যম্পাভশাল্র সন্বজীলন্ন 

বাংল। নাটকের গোড়ার কথ। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়! 

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেও এ-পর্য্যস্ত উহ! একটা! স্থায়ী কাণ্ড 

হইয়া দাড়াইতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কয়েক 

জন ধনী ব্যক্তির উৎসাহে যেকয়েকটি নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 

তাহার কোনটিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই । তাহা ছাড়া এই সকল প্রচেষ্টার 

একটির সহিত আর একটির কোন যোগও ছিল না। তাই পঞ্ধশ বৎসর 

ধরিয়! বিভিন্ন জায়গায় অভিনয়প্রদর্শন সহ্বেও বাংলা দেশে একটা স্থায়ী 

.নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হইল না । এই বিফলতার একটি কারণ বে জনসাধারণের 

শিক্ষা ও কুচির অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার অপেক্ষাও বড় 

কারণ-_বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব । (এক লেবেডেফ ও, নবীন বস্থ 

তাহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান ; মন্য সকলেই 

শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় 

করাইয়াছিলেন )( লেবেডেফ ও নবীন বস্থু যে-কয়েকটি নাটক অভিনয় করান, 

সেগুলি আর পাইবাঁর উপায় নাই। খুব সম্ভব অভিনীত মাত্র হইয়াছিল, 
ছাপা হয় নাই ।) স্থতরাং নাটক-হিসাবে সেগুলি কোন্ শ্রেণীর রচনা, তাহা৷ নির্ণয় 
কর! অসম্ভব | বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী-প্রতিষিত নাট্যশালায় ইংরেজী 

নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু উহার জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা! খুবই কম 
ছিল। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউফ ন| কেন, বাঙালী 

জনসাধারণের কথ! দূরে থাকুক ইংরেজী শিক্ষালন্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ 
ও স্বাভাবিকভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু "আয়াসসাধ্য ধ্যাপার ছিল। সুতুরাং 
নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছুদিন পর পর্য্যস্তও 



৩২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

কুত্রিমই ছিল । কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংল। দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার 

ধারায় একট! নূতনত্ব দেখা দিল। ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল € উহাতে বাংল নাটকের অভিনয় আরম্ত 
হইল । বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই হইল 

বল চলে। 

বাংল! দেশে নাট্যাভিনয়ের এই নূতন ধারার পরিচয় দিবার প্রব্বে বাংল! 

নাটকের ইতিহাস একটু আলোচন। করা প্রয়োজন ।' লেবেডেফের নাটক "ও 

“বগ্যানুন্বরে*র কথা ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভ। গ্রামের 

বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্তৃক রচিত £অভিজ্ঞান শকুস্তলা'ই প্রথম অভিনীত 

বাংলা নাটক ।) ১৮৫৫ সনের আগষ্ট মাসে (ভাত্র ১২৬২) এই নাটক 

প্রকাশিত হ্য় ও ১৮৫৭ জনের ৩*এ জানুয়ারি সিমলার আশুতোষ দেব বা 

সাত বানুর বাড়িতে অভিনীত ইয়। কিন্তু ইহার পূর্বেও কয়েকটি বাংল! 
নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল 

বলিয়া মনে হয় না । তবুও বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ 

থাকা আবশ্তক। এপপর্য্যস্ত যতদুর জানিতে পার! গিয়াছেঃ তাহ! হইতে 

মনে হয়ঃ প্্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের বাংলা অন্ুবাদ--আত্মতত্বকৌমুদী”ই 
প্রথম বাংল! 'নাটক । ইহা ১৮২২ সনে প্রকাশিত হ্য়। এই পুত্তক সম্বন্ধে 

১৮২২১ ১৭ই আগষ্ট তারিখের “সমাচার দর্পণে' নিয়োদ্ধত বিবরণটি পাওয়! 

যায়ঃ 

নৃতন পস্তক ।-_দহামহৌপাধায় তত্বজ্বীননিধান শ্রীযৃত কুষ্ণনিশ্র প্রণীভীবাঙ্া- 

বিদোদেোধ প্রবোধচন্দ্রোদয়নানক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে পর গ্রন্থ জ্ীকাণীনাথ তকপঞ্চানন 

শ্রীগদাধর হ্যায়র*্ শ্রারামকিক্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাঁতে তর্জমা করিয়। 

প্রস্তুত করিযাঁছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ব কৌমুদ্রী রাখিয়াছেন এ গ্রন্থে ছয় অস্ক অর্থাৎ 

পবিচ্ছেদ ভাহার প্রথমাঞ্ধের শাম বিবেকোছ্যম দ্বিতায়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ 

ভূতাযাঙ্কের নাম পাঘগুবিডম্ধন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্বোগ পঞ্চমাঙ্থের নাম 

বেবাগাৎপন্তি বঙ্াঞ্চের নান প্রবোধোৎপন্তি। গ্রন্থের পরিমাণ এক শত পৃষ্ঠ । 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে ' একখগড *আত্মতত্বকৌমুদী” -আছে। ইহার ভাষা 
সংস্কতান্্দারী এবং পুর্ণমাত্রায় পঞ্ডিতী বাংলা । 



বাংল! নাটকের গোড়ার কথা ৩৩ 

তাহা ছাড়। “হান্তাণব” নামক একটি প্রহসনও ১৮২২ সনে প্রকাশিত বলিয়। 

পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন । * 

'হাস্তার্ণ+-এর পর ১৮২৮ সনে “কৌঠ্কসর্বন্* নামে একটি নাটক এ্রকাশিত 

য়। হান্তার্ণবগকে প্রথম ধরিনে এটি বাংল। দেশে প্রকাশিত দ্বিতীয় নাটক । 

ইহা। ছুই অঙ্কে সমাপ্ত । মূল “কৌতুকসব্বস্ব' নাটক সংস্কৃতেঃ গোপীনাথ চক্রব্তী 

পা 

“বি 

রুত। নাটকটির আগ্যানভাগ কলিবংসল রাজার উপাখ্যান । ইহার বে 
বাংলা ভাষান্তর আছেঃ তাহাও পূর্ণ বি নহে। হহার প্রধান অংশ 

চইঠ কেবলমাত্র সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গগ্য ও পদ্যে অন্থুবাদ দেওয়া আছে! 

ত। অন্তবাদ হরিনান্ির রামচন্ত্র বিগ্যালঙ্কার কৃত । এই নাটকের এক খণ্ড 

-* পক ১] টি ঞ্ মা] 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে ৭. 
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রাজন্রলাল মিত্র াববিধার্থ-না গ্ুকে। (১৭৮৯ শব চৈত্র) হা্গার্ণল নন্ধগে নিষ্মলিগিভ 
বিব৫ন দিয় ন।- 

“নিদিচ কৰিভিন্ন এছ আখের [বাকজাজি কাবোর | বাধঙার অন্যের গঙ্ষ ছুঃদাৰা 
কনিছিগেণ হতে তঠ1 সব্বদ।্ পদানাপে প্রকটিত হয় নতি সহিত কণন গন্দা ও বৃ 

বহন বা আদা ইগার বিকীন দিন! যায়। অপত উচার সমাক ফনলাভের শিথিস্ত অনেকে 

ইভান নাউকপাপ শাহ করত ভাগাণ আভিনখে ৪বাস্াদিগের বিশ্য আিবঙ্গীর করিয়া 
থাকেন । অব্ববালেভ এগ প্চনাবধ প্রচার আন । উনার আদর্শদঞপ আমর গাজ্যাণব 

নক প্রঠমনের উন্েপ করিতে পারি । তাহাতে নাটকছলে কামগববন নুর্ধ রাজা, লোভা 
ম্থা। অজ্ঞান চিকিৎসক, ভার রে প্রভৃতি জঘন্ত অকম্মণা বাজকন্ম্চািদিগের 

[হরক্গার করা হইয়নচ । মিচ শাহী মমাক্ হাহ্যজনক ও সতাক্ হইয়াছে বটে, ভত্রীপি 
তাহ। অশ্রালতাদোষে দৃষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদররীয় নহে! ততকালজাত বো তু 
সববস্থ নাটক তদপ্নেণ শ্রেষ্ঠ ঝলিযা। মালিতে ত হবে| পরস্ত ভছভযষই মংস্কতভষাজাত; তাহ। 

বাঙ্গালি সাবদক্ষপ-ধাকোর প্রসঙ্গে কেবল উপমাকপ্পে উলিখিত হইতে পারে 1 

1 ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংল পুঞকের তালিকায় “কৌতুকসর্ধবন্ব' নাটকের নিম্মলিখি তঙ্ঈপ 
বিবরণ আছে। 
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৩৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

কৌতুকসর্ধন্থে'র কুড়ি বংসর পরে আর একটি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়। 
এটি রামতারক ভট্টাচার্য কৃত সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুস্তলের অনুবাদ । ১৮৪৮ 

ননের ২৮এ জুন তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে+ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত লিখিতেছেনঃ_ 
আমরা অতান্ত আহ্লাদ পূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণনেন্ট সংস্কৃত কালেজের 

সাহিতা গৃঙের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামভারক ভট্টাচাবা কর্তৃক গৌড়ীয় গা পদো 

শ্রীনন্সহাকবি কালাদান বিরচিতও অভিজ্ঞান শকুন্তল! শানক স্বিখাত নাটক গ্রন্থের 

অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় উমিকা ও শঙ্গনাচার প্র্তাত কিয়দংশ পরাক্ষ। কিয়! 

দেখিলাম উতৎকুঠভর হইয়াছে অপুর উক্ত পুগ্তক উত্তঘাক্ষরে উত্তম কাগজে জানদপণ 

যন্ালয়ে মৃত্রান্কিত হউতেসছ। ৭ 

গৌড়ীয় ভাবাপ পুনরুন্নাতি হন কালাবাধ প্রবোধ্চন্রোদয় নাটক বাতীত 

অধর কোন শটরনাশ্রিত গ্রন্থের শৌডায অন্নবাদ ভয় নাই। লিশেষঃ এতদ্দেশে 

পুরাকালেব নাটকের ন্যায় অধুনা মাটান্িহাদি সম্পন্ন ভয নাঃ) কালায়দমন। ? 

নিগ্ান্ুন্ধর। নলোপাথশন প্রভৃতি বাত্রার আমোদ আশে, বিল্ক ভন্তাবং আতা দ্বাণিত 

নিয়মে সম্পাদন হইয়। পাকে ভাহাছে প্রমোদ প্রন উঠব লোক বাভীত ভদ্র নমাজের 

কদাপি সঙ্োধ বিধান হব না, অতএব এই সয়ে প্রাচাদ পংস্্ভ শাটারন বাহাতে 

এতদ্দেশীয় মন্ুষদিগের অন্থংকরণে সন্দীপন হস, ভ1হাছত সমান কপ প্রযৃত্র প্রকাশ কর। 

বিধেয়। আমর! এই জন্যই শ্রীযৃত রামতাবক ভটাগাফের সংক্স প্রসিদ্ধ যাহাতে হয় 
৪সিস্প 

নত অনুরোধ দেশ হিভৈষি সমাজে জানালাম । 

ইহার পর ছুই তিন বৎসরের মধ্যে চার-পাচখানি বাংলা নাটক রচিত হয়। 

ইহাদের মধ্যে নীলমণি পাল রচিত “রত্বাবলী নাটিক” ১৮৪৯ সনে, যোগেন্দরচন্ত্র 

গুপ্তের “কীতিবিলাস+ ১৮৫২ * সনেঃ তারাঁচরণ শীকদারের £ভদ্রাজু'ন” ১৮৫২ সনে 

৮» বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষত্-গ্রন্থাগারে এক এণ্ড “কীর্তিবিলান* নাটক আছে, কিন্ত তাহার 
আখাপত্র নাই | পাদরী লঙেন বাংর পুঙকের ভালিকাতেও ইহার প্রকাশকালের উল্লেণ নাই ], 
অদ্ধেন্-নাটাপাটাগাঁরের হস্তলিখিত পুন্তক-তাঁলিকায় উহ্থার প্রথম সংস্করণের প্রকীশকাল 
১২৫৮ সাল” বলিষ। উল্লেণ আছে। লং কর্তৃক সঙ্কলিত ভার্ণাকলার লিটারেচার কমিটির 
গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিক্শয় উহার প্রকাশকাল “১৮৫১ সন বলিয়া দেওয়া আছে। 

কীপ্তিবিলাস নাটক ১৮৫২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়। মনে হইতেছে । ১৮৫২, 

২৮এ মে তভারিণের 'নংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,__ 

্ 'বিদ্বম্মোদ সভার সম্মতিক্রমে সংপ্রতি বঙ্গভাষায় “কীন্তিবিলাস” নামক যে এক 
নাটক বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, কোন বাক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা সেই নাটক 
প্রাপ্ত হইয়া কিয়দংশ পাঠ করিলাম 1” 



সাতু বাবুর বাড়িতে শকুস্তলা নাটকের অভিনয় ৩৫ 

ও হরচন্ত্র ঘোষের “ভাম্মতী চিত্তবিলাস” ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়। 

ইহার ঠিক পরেই ১৮৫৩ কি ১৮৫৪ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের «বাবু নাটক' 
প্রকাশিত হয় 1+% “বাবু নাটক" সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। খুব সম্ভব উহা 

একটি ক্ষুদ্রকলেবর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সেধাহাই হউক, 
ংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া, পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এবং 

ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালী-জীবনের ঘটনা লইয়! উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপে 

বাংল। নাট্য-সাহিত্যের নে-ধারার স্ত্রপাত হইল, তাহ। আর বাপ। পাইল না । 

পৃব্বেই বলা হইয়াছে, মুদ্রিত বাংল। নাটকের মধ্যে বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের 

“অভিজ্ঞান একুস্তলা'ই প্রথম অভিনীত হয়। এই 'অভিনয়ের তারিখ 

১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি । এই সময় হইতে বাংলা নাট্যশালা ও বাংলা 

নাটকের ইতিহাস পরস্পর-সংশ্লিষ্ট । সুতরাং ইহার পর এ ছুইটি বিষয়ের পুথক্ 

আলোচনার প্রয়োজন নাই । 

আশুতোষ দেবের (সাত বাবুর ) বাড়িতে 

বাঁল। নাটকের অভিনয় 

১৮৫৭ সন হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধার? নিরবচ্ছিন্নভীবে চলিয়। 

আসিয়াছে । সেই সমর হইতে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা! উল্লেখযোগ্য 
নাট্যশালায় আর কোন ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয় নাই । ছু-এক জায়গায় 
ইংরেজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরেজী নাটক 
অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই । যে-নাটক অভিনয়ের 

দ্বারা এই নূতন ধারার স্ুত্রপাত হয় সেটি সাত বাবুর বাড়িতে শকুস্তলার 

১৮৫৫ ননের, ১৪ই ডিসেম্বর ভারিখের "সংবাদ প্রভাকরে পাইছেছি,_ 

“বিজ্ছাপন। পূর্বের প্রায় ্ুই বৎসর গত হইল আমি একবীর কবু নাটক্ নাপক গ্রন্থ 

রচিয়। প্রকাশ করি, কিন্তু ভাহ। এক্সণে এমত ছুষ্প্রীপা হইয়াচচ যে কত লোক চারিমুদ্রী 

স্বীকার করিয়াও পান নাই। অতএব আমি পুনরাষ মুদ্রিত করবার অভিলাধি, যদাপি কেহ 

গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায নাম *ধাম 
লিখিয়া পাঁঠাইলে ভীাহাকে গ্রাহকগণ মধো গণা করা যাইবেক মুল্য ॥, বিন! 
স্বাক্ষরকারী ॥০ মাত্র । শ্রীকালীপ্রদন্ন সিংহ । সম্পাদক 1” 
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অভিনয় । এই অভিনয়ের উদ্ভোগ করেন সাতু বাবুর দৌহিত্রেরা 
সাতু বাবু তখন পরলোকগত ( ১৮৫৬, ২৯এ জানুয়ারি তাহার মৃত্য হয়)। 

১৮৫৭ সনের ১৫ই জানুয়ারি তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে আমরা শকু্ল 
অভিনয়ের আয়োজনের নিম্োদ্ধত সংবাদটি পাই,_- 

আমরা শ্রুত হইলাম, ৬ বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞান প্রদ্ধায়িনা 

সভার সভা সধ্লে পাযুত মন্দকমাৰ রায়ে কৃত “অভিজ্ঞান শকন্ছুল। নামক নাটকের 

অন্ুবপ দর্শাইবার নিমিভ শিগ্া। করিতেছেন। ক্ুঠকাধা ভইতে পারিলে উত্তম বটেঃ বনু 

দিব আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুপ হয় নাই, উত্ত নভায় 

বঙ্গভাষার আলোচন। অতি শুচার্ঞ্পে হইয়। থাকে। 

ইহার পনের দিন পরে ৩০এ জান্রয়ারি ভারিখে সরস্বতী পুজা উপলক্ষে 

শকুত্তলার প্রথম অভিনয় হ্য়।* এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ সনের ৫ই 

ফেব্রুয়ারি “হিন্দু পেটরিয়ট? বাহ লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গান্থবাদ দিতেছি”_ 
কিছুদিন পুর্বেধ কলিকাতা অগ্ব অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাটাভিনযের দ্বারা 

আনন্দ ণাভ করিযাছিল। তখন হিন্দ যুবকদের দ্বাব। শেক্সপীয়রের কেকা; নর্ব্বোৎকৃষ্ট 

নাটক অন্ডিনীত ঠয এবং যে-ষে চরিত্রের অভিনধ ভাহার। করিয়াছেন, হাহার যূলগত 

ভাবটি ধরিবাঁর চে! প্রন ও অনেকটা কৃতব্ণাবা ভন | আঁশান্তগপ বু কাবা লাভ 

ন। করিলেও, খন জনপাধারণ--বিশেষ বরিষ! দেশীষ সমাজ--এইঝণ। অগনয় সন্বাণে। থে 

উুতমুবন দেগাইয়।ছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললা.ভর সন্তাবন! চিন, শধু যদি থিয়েটারের 

কাষানির্বাহকের। সেই চমৎকার স্থাবোগের সদ্ধাবগাব কবিতে জানিতেন । কিন্ত তাহারা 

নাটক সম্বদদে এই রুচি পূ; পুন; উত্তম অভিনয়ের দ্বার পূর্ণবিকশিত না। করিয়া, 

যেট্ক উপকার করিয়াছিলেন। তাহাও ছোটখাট ঈনা। ও দলাদলির দ্বাবা ন্ট করিয়া 

দিলেন এবং ভ্রাহাদের নাটাশালার উপর ধে ববনিকাপাত হউল+ তাহা! আর উত্তোলিত 

হউল ন!| বত্নরের গর বসর কাটিয়া! গেল। নাটাশাল। বলিয়। আনাদের থে একটা 

জিনিষ গিল। তাহাও আমর| ভূলিয়। গেলাম । এমন সময়ে একটি নিদন্থণগত্র পাইয়। 

আমর জানিতে গাবিলান বে, পুর্ববনত্তী নাটাশালার ভন্মাবশেষের উপর ফিনিক্স-পক্ষীর 

* সাতু বাবুর বাঁটার*নাটাশালাটি উহারও ছউ-তিন বৎসর পুর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া এনে হউতেছে ২ অন্তত; ১৮৫৪ সনের নবেশ্বরের মাঝামাঝি তথায় যে থিয়েটার, 
হউয়াছিল। ১৮৫৪, ৫ই ডিনেম্বর তারিখের * বাদ প্রভাকব্রে। প্রকাশিত নিয়োদ্ধত অংশ হউতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাউ!ব,_-**কার্ডিক-পুজার রজনীতে কৌন বিপ্র বালক শ্রীযুত বাবু 
আশুতোয দেব মহাশয়ের ভবনে নিরটার দেখিয়। ৬রাধাকুষ্ মিত্র মহাশয়ের বাটার দক্ষিণ 

গার্ের গলি দিয়) স্বীয় ভবনে গমন করিতে ছিল),*1% 



সাতু বাবুর বাড়িতে শকুস্তলা নাটকের অভিনয় ৩৭ 

স্ঠযয় আব একটি বঙ্গায় নাটাশালা আবিভূ্ত হইয়াছে। এই নিমন্ণের মধো আরও 
উতৎ্সানহর বিষষ--নে-নাটকটির অভিনয় হইবে, উহ! একটি সভাকার বাংলা নাটক-_ 

কালিদাগেব নিণাত নাটক শকুম্থলার বঙ্গানুবাদ । আর একটি কথা শুনিয়া আমর! 

আরও আনন্দিত হইলাম যে, এই নাটাশালা গরলোকগত বাবু আশুতোষ দেবের 
দৌহিত্রখণের উতপাছে ই লক্ষণতিরই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সন্বান্ত ও ধনী 
দেশয় ভদ্রলোকের। বিশুদ্ধ মোদের গ্ঠ অর্থবায় সচরাচর করেন না। এই কারণে 
আনার পঞ্জান্ত যু্কদিণকে সাধারণভ, ভাহাবা ধে-নকল নীচ আমোদ-প্রমোদে সন্ত 
থাকেন, তাহ! ইউঠে শুক্ত দোপয়া আনর। নিশ্চিত হইলাম |*'ধাপ্দাসের শকুস্তলার 

আত স্ন্পর অনুবাদ উণ্ড ও জান্ছেনাতে হউয়াচে। অথচ ঘাহাদের পুর্বপুরুষদদর জন্য 

এই মনর কবি চাহার প্রতিভার প্রযোগ করিয়াছিলেন, হাভাদের অধোই্ এই উচ্চাঙ্গের 

নাটপণট প্রায় পরবাধা। মং লোপ যুগ পাস্কৃতে এই নাটক গড়িযাছেণ। অনুবাদও 

আরও অল্নংপাকক লোক পড়িয়াছেম |. এই নাটকটি অভিনয়ের *খদ্দ খুব উপযুক্ত । 

উঠাধ প্ররষ্ট প্রমাণ আমর। পাউ গত মাসেব ৩০এ তারিখের খাত যে আভনয় হয়, 
তাহ। হইতে | চাবুবকাটি শবন্থলার ভমিক। গ্রহণ করেন, হাতার অঙ্গভন্গ। ও চলাফের। 

চরিা৬:ম অভিনয় করিতেছিলেন। ভাঙার উপযুক্ত হইয়াছিল । 
আন্ত এছিনে তাপে অভিনযও ভানভ হইযাছ্লি। আনন। স্মনলাম দে) এইঈ যুবকের! 

স্ানপুণ অভিনেতাদের নিকট (শক্গালাভ বাপবার বোন জগাগ পান নাউ । এই কারণে 

শা তীাদেব অংভনয় আরও প্রশংসাহ। আমর। আশ। কাব, একটু অন্ঞাদসব পর এ 

অভিনোঠাক। আঁত উনৎকার অহিনয় +রিং৬ পারিবেন । (উংরেজা ৬ইতে অনুদিত ) 

১৮৫৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি ( সোমবার ) তারিখের “সমাচার চন্দ্রিক', 

পত্রেও এই অভিনয়ের একটি বিস্ৃত বিবরণ প্রকাশিত ইহয়। সেটিও নিয়ে 
মে 

উদ্ধত হ্ ঠ। ৮ সস 

ত্ঞ 

শবু গলার নাটার্লীড়া | পুর্বগত শুরুবার ৬ সরহ্গতা পুজাপোললে- যাঁদিনী দশ ঘণ্ট। 
কালে মৃত নভাম্ম। বাবু আগ্গতোষ দরের বাটিতে তাহার দৌহিত্র শ্রীমান শরচ্চন্দ্র ঘোব 
ও ভন্তান্ত দশ জনে শ্রীনন্দবুমার রায় কর্তৃধ বাঙ্গালায় অনুবাদিত মহাকবি কালিদাস 
প্রীত অভিজ্ঞান শবন্যলার নাটাীড। করিষাছেন, তদছুপোলক্গে বহু লোকের আগমন 
হউয়ছিল, প্রথমত: নান্দী নাটাশালাতে আবিষ্কার পূর্বক আসিয়া বলিলেন হা! এউক্ষণে 
অস্মদাদির মধো সংস্কতের মাদৃশী দুরবস্থা তাহাতে ষে আমারদিগের এই নাটাক্রীড়ায় 

দর্শকদিগের চিত্ত আকুষ্ট ও প্রফুল্ল হবেক এঁমন কোন মতেই প্রভাশা করিতে গ্রারা 

যায় না, নটাশালায় পারিপাটা ও নাটাদিগের নিপুণভায় বিশেষত: শবুশ্তলার মনোহারিণী 

রূপ লাবণা ও ভাব ভঙ্গিতে এবং তাহারওআধাপুত্র রাজ। ছুম্স্ত্রোর সহিত সম্ভাষণের 



৩৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

মাধুযো অধিকস্ত রাজ ছম্মস্তোর শকুস্তলার সহিত পবিত্রপর্ণর পুরিত কথার চাতুর্ধ্ে 
উপস্থিত বাক্তিরা মোহিত হইয়াছিলেন সময়ে চমৎকার চমৎকার কেবল এই শব 

করিয়াছেন । 

নাট্যদিগের এই প্রথম চেষ্টা ইহাতে তাহার ষেরপ নিপুণতার সহিত নাটাক্রীড়। 
সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, পরস্ত কাল গতিকে 

এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরেজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণা। 

মাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গাল! কোন নাটকের প্রতিই নাই, প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী 

কবি সেকসপিয়র নাটাক্রীড় ইস্কুলের ছাত্রের প্রায় করিয়। থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ 

বাঙ্গালায় নাটক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই, সাহেবের। কি কখন বাঙ্গাল। কি সংস্কত 

হুমধুর রস পূরিত নাটকের ক্রীড়া! করিয়! থাকেন' তবে বাঙ্গালি বাবুর! স্বজাতীয় ভাষায় 

নাটাক্রীড়া করিয়া কেন ইংরেজদ্িগের অনুগামী হন না, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় ইয়ং 

বাঙ্গাল বাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন আনারদিগের বাঙ্গালির কোন শান্ত্রাদিতে 

রস পারমাথিক ঘটিত কিছুই নাউ, যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে ডুমুরের মধাস্থ 
কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মা তজ্ধপ ইয়ং বাঁঙ্গল বাবুদিগের ইংরেজীই সর্বব বিদা, 
অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যগ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের 

অন্তংগত নাটকাদি অনুপম শান্ত দৃষ্টি করেন তাহার কি পযাত্ত রসমাধুযা আন্বীদে আশ্চয্য 
হইবেন, অতএব আমরা! বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে স্থজীতীয় আমোদে 

রসাম্ধাদন গৃহীতি। হইয়াছেন । 

এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় সেই বখসরেরই ২২এ ফেব্রুয়ারি । ১৮৫৭ 

সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” আমরা দেখিতে পাই*”_ 
গত ১২ ফান্তন [২২এ ফেব্য়ারি ১৮৫৭ ] রবিবার যামিনী যোগে ৬ বাবু 

আশুতোষ দেন মহাশয়েব ভবনে শকুন্থল। নাটকের অনুরূপ পুন প্রদশিত হয়। নাটাশীলার 

শোৌভ। অতি রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষত: প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক বিবিধ প্রকার 

বিঁচত্র পিচ্ছদে পরিবৃত্ত হঈয়! সভার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সম্থান্ত ভদ্র 

কুলোস্তব বালকগণ নট-নটারূপ ধারণ পুর্ব নাটকের বিচিত্র বচনানুকরমে রঙ্গ ভুমিতে 

উপস্থিত হইয়। আপনাঁপন বন্ৃত। ও শরীরের ভার্গ অতি উত্তমরূণে প্রকাশ করাতে 

দর্শক মাত্রই পরম পুলকিত হইয়। সাধুবাদ করিয়াছেন, বিশেষত: শকুন্তলার লাবণ্যজো তি? 
শরচ্চন্দ্রের দ্যোতির প্রায় প্রকাশ হইবায় রঙ্গস্থল উজ্জল হইয়াছিল এবং তাহার স্থমিষ্ট 

'শ্বরে মধুবধণ হইয়াছে তিনি সভাস্থ সকলেরই চিভ আকষণ করিয়াছেন তাহার আননে 

সকলে আনন্দিত ও বিমোহিত) তাহার শ্ীনবদন সন্ার্শনে সকলেরই ম্লানমুখ এবং 

তাহার কাতরোক্তি শ্রবণে অনেকের অশ্রপাত হইয়াছে, আহা, তরুণবয়ন্থ ছাত্রগণ 



সাতু বাবুর বাড়িতে শকুস্তল! নাটকের অভিনয় ৩৯ 

মহাকবি কালীদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন সময়ে কবিবরের মনোগত 
ভাব প্রকাশ করাতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। অধুন। অন্যান্য ভঙ্্রকুল প্রশ্থত 

বিদ্যান্তরাগি ছাত্রগণ এই মহদ্ষ্টান্তের অন্ুগামি হইয়া! য্াপি সংস্কৃত কবিগণ কৃত নাটকের 

পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমৌপকার হয়। 

সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে শকুস্তলার অভিনয় 
ভাল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অথচ ১৮৭৩ সনের ক্যালকাটা রিভিউ, 
পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কিশোরীর্টাদ মিত্র কেন যে এই অভিনয় সফল 

হয় নাই বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না । 

২৩এ জুলাই তারিখের €হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিক! হইতে আমর জানিতে 
পারি ষেঃ সেই সময়ে শকুস্তলার তৃতীয়বার অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল । 

এই তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়টে” উল্লেখ আছে যে, শকুস্তলার পূর্ববর্তী 

অভিনয়ে সম্পূর্ণ শকুস্তল! অভিনীত হয় নাইঃ মাত্র তিন অঙ্ক হইয়াছিল। 

শকুস্তলার অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা লইতেনঃ মহেন্দত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

স্বৃতিকথা হইতে তাহা৷ জান! যায় । তিনি বলিয়াছেন» 
শক্ন্ুলার অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎ্বাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন । 

যখন ৪68৪০এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দাপ্তিময়ী 

শক্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকরুন্দ চমৎকুত হইয়াছিল ।..*দুষান্ত-- 

প্রিয়মাধব মল্লিক। উনি রালিমেভ্রোজানির বাড়ী কম্ম করিতেন। 89])167 ছিলেন । 
দুর্বানাঁগ্র স্্রীটের অন্নদা মুখোপাধায়। বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিসের ইন্স্পেক্টর 

হইয়াছিলেন। অন্লহ্ুয়া-_-অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের 10691109691 হইয়া- 
ছিলেন। প্রিয়ন্ব্রা-_ভুবনসোহন “ঘা, স্কুল মাষ্টার । আমি হইতাম ক্মুনির আশ্রমের 

এক খধিকুমার । শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (রা, 0. 0. 108৮) 

909/6-080,%97 ছিলেন । তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই । তাহার কাধ ছিল 

ঘা1018019 দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন উতাদি***এক বাক্তি 'শকুত্তলার গান বীধিয়। 

দিয়াছিল, তাহাকে আনরা। কবিচন্্র বলিয়। ডাকিতাম 1৯* 

যেমন একালেঃ তেমনই সেকালেও কলিকাতার ০ফ্যাশন্ মফঃম্বলে যাইতে 

বেশী বিলম্ব হইত না। ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় নৃতন থিয়েটারগুলি দেখ। 

দিবার পরবতনরই জনাই গ্রামে একটি ন্াট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল । সেখানেও 

* “পুরাতন প্রসঙ্গ" (দ্বিতীয় পষায় )-গ্রবিপিনবিহারী গুপ্ত । পৃ. ১৫০-৫২। 
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৪০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

শকুস্তল৷ নাটকেরই অভিনয় হয়। ১৮৫৮ সনের ১৩ই জুন হিন্দি পেট্রিয়টে, 

জনাইয়ের অভিনয়ের ঘে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আমর! জানিতে 

পারিঃ ২৯এ মে তারিখে জনাইয়ের জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
উৎসাহ ও ব্যয়ে তাহার নিজ বাড়িতে এই অভিনয় হয় । 

সাতু বাবুর বাড়িতে শকুস্তলার অভিনয়ই একমাত্র অভিনয় নয়। এই 
নাট্যশালায় ১৮৫৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ( ভাদ্র, ১২৬৪ ) মাসে “মহাশ্বেতা? 

নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি সংস্কত কাদস্বরী অবলম্বনে মণিমোহন 

সরকার কতৃক রচিত।* মহাশ্বেত। নাটকের অভিনয়ে কে কোন্ চরিত্রের 

অভিনয় করেন, তাহা নাটকখানির “ভূমিকার দেওয়া আছে । সেটি 

এইরূপ £-- 

ভূমিকা |**নাটক সম্পর্ণ প্রস্থত না ভীত সঈপলঙ বন্ধুব্র শ্রীযুক্ত বাব গরুচন্দ্র পোষের 

প্রধন্রে চাহাদিগেন ভবনে হাব অনিনয় প্রদণিত হয, টন্চু রঙ্গস্থলে দেশীয় আনেক সন্গান্ছু 

মন্থবা উপপ্তিত ছিলেল | 

নান্টালিগিভ নাক্তিগণ। এল বাহার! ৬মাশ্টভাষ দেব ভবনে অভিনষ 

করিয়াছিলেন । 

বাজা সি শপ থা হানা গলার মুপাপাধাায় 

পুুর$ক । ৃ 
নট | রে বাধু মহেন্্নাথ আজমদার 

লুপিঞরছ চা ্রন্থকাব 

কুক *** নাঁণ শিবচাদ পিছ 
নহাদধতা 
নট ] ৮০, বাদ ল্েঘদেহন পিংহ 

কাদসখরী *** বান্ মৃতেত্দ্রনাথ ঘোষ 

হবলিকা '** বান্ শরচ্চন্দ্র দোষ 

রাণী *** বাধ উবনমোহন ঘোষ 

উরি রি বাবু মহেন্দলাল [নাথ ? ] মুখোপাধায় 

* অভিনয়ের ছুই বৎসর পরে ১৮৫৯ ননের শেষাশেষি (আশ্বিন, ১২৬৬) গ্মহাশ্মেতী? 

পুণ্তকানারে প্রকাশিত হয়। (“সংবান প্রভাকর” ১৭ই অক্টোবর, ১৮৫১--১ল। কান্তিক, ১২৬৬)। 



“কুলীন কুলসর্ববন্ষ নাটকের অভিনয় 

সাতু বাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের অল্পদিন পরেই আর একটি 

নাট্যাভিনয়ে কলিকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। ইহা৷ নুতন- 

বাজারে * রামজয় বসাকের বাড়িতে “কুলীন কুলসর্ধন্থ” নাটকের অভিনয় | 

এতদিন কলিকাতায় বে-সকল নাটকের অভিনয় হ্ইয়াছিলঃ সেগুলি প্রায়ই 

পৌরাণিক কাহিনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাংল। দেশে সমাজ-সংক্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে নাটকে 

সামাজিক সমস্যার অবতারণ। হয় । যতদুর জান। যায়ঃ রামনারায়ণ তর্করত্রের 

কুলীন কুলসর্ধন্ব' এইরূপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সব্বপ্রধম । এই নাইকের 

প্রথম অভিনয় হয়, ১৮৫৭, সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্জাহে। ইহার পর 

মল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় এই নাটকটির আরও তইবার অভিনয় হয় 
একবার র্বামজয় বসাকেরই বাড়িতে, তাহার পর গদাখধর শেঠের বাড়িতে । 

গদাধর শেঠের বাড়িতে ১৮৫৮ সনের ২২এ মাচ্চ এই নাটকের তৃতীয় 
অভিনয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ পত্র ১৮৫৮১ ২৫এ মার্চ ( ১৩ই চৈত্র, ১২৬৪) 

তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশিত হয়ঃ সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করিবার মত ।-_ 

* পরলোকগত মহেন্দনাণ মুখোপাধ্যায় রামজয় সসাকেব বাড়ি কুলীন কুলনবলঙ্গ। 
নাটকীভিনষে কুলাচানা সাজিয়াছিলেন ; হাহার আ্মতিকথায দেগিতেছি-- 

চড়কডাঁঙগ।? রোডে (বন্তনান গোবর কান্ল বোও ) প্রান্তর বসাকের বাড়ীর 
উঠানে স্টেজ বাঁধ! হইসাঁছিল, উঠ্ট ইত্ডিয়। রেল কোম্পানীর এজন্টের অফ্ষিসের বড় বাব 
রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধাায়ের তন্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত ভঈল | জগন্দ,ল বসাক তাঁহাকে 
উক্ত কাষো বণেষ্ট সাহাধা করিয়াছিলেন ।*১,কুলঃনকলসর্বাগ নাটক এই বাড়ীতে 
চার বার অভিনীত হইয়াছিল । ব্রাজেন্বাবু ও জগন্দলণ্িবাব্ দিবা ভঁডি লকইয়। 
মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত কবিয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাজিযাঁডিলেন। রাজেন্্বাবূুর হান্ট 
একটি শামুকের নস্তাধার | ভার দুইজনে যখন তকবিতক করিদতন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ 
হাসিয়া এ টিহার গায়ে পড়িত। একটি নখের দল বাজুতিভ | *** আমি কুলাচাধা 
সাজিতাম |- পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পধায় ), পূ ১৪৮-৭৯। 
1 “£760121/, 186 1:97 117707১১109 0ট্যওঞ2ে ১ 04 তাণাণঃ 5193 

0790 00৪ ত৪11-10)0 তা) 89708 ০01 10001177010 01051)0উ1)191)52 99 80660. 111 
919 10559 78910.97009 ০01 & 7380090 10 081001659 162, £7৩৪6  9005389. 
5 ৪7৪ £1৪ণ 60 989 (099৩ 108জ৮ 1019399 80160..১--[1) 1777,290 1%5/777 
107 11821) 19, 1857. 
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হে সম্পাদক মহাশয় ! 

অনুগ্রহ পূর্বক যদি আপনি আমার এই কয়েক পঁক্তি আপনার হ্থবিখ্যাত পত্রে 

সমাবেশিত করিয়। সঙ্জন সমক্ষে প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে কৃতার্থন্মস্ত হইব। 

গত ১* চৈত্র মোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট, মহাশয়ের ভবনে, কুলীন 

কুলসর্বধ্থ নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গতুমি 
প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধো ঞ্রাযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
শ্রীযুক্ত বাবু নগেক্্নাথ ঠাকুর * এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক 

মহোদয়গণ আগমন করিয়া! সভামণ্পশোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া ষে 

কতদূর স্থন্দর হইয়াছিল, তাহা! লেখনী সম্যকৃরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই 

আঁভিনয় দর্শন করিয়। প্রত্যেক দর্শকেই ভূরি২ ধন্যবাদ প্রদ্দান করিয়াছিলেন কিন্তু শবত্রধার 

ফোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় ন1 করাতে, তাহার কথোপকথন ও সংগীত বাপারের কিঞ্চিৎ 
ক্রুটি হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত এই অতাল্প দোষ সাধুদিগের গণন। করা কদাঁচ উচিত নয় 
যেহেতু কবিবর কালিদাস কহিয়াছেন। 

“এএকোহিদোষে। গুণসন্গিপাতে। 

নিমজ্জতান্দো; কিরণেধিবাঙ্ক 1, 

শ্রীযুক্ত বাপু রাধাপ্রসীণ বশাক উদর পরায়ণ ও ঘঢক্রর কাযা উত্তমরূপে নিববাহ 
করাতে সভাসঘৃগণের প্রীতির ভাজন ও ধন্ঠবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু 

পতি মুখৌপাধায়। ধিনি জনাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনিও উক্ত রঙ্গহ্ানিতে 

ধন্মশালের কাষা স্চারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । পুবের শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বশাকের 
বাটাতে এই কুলীন কুলসর্বব্থ নাটকের আর ছুইবার অভিনয় হয়। কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে 

আভনয় হইয়াছিল তাহা পুব্বাপেক্গ। সমধিকতর উতৎকুষ্। 

&* নগেব্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সময় উদ্ভমের সহিত সখের থিয়েটার পরিচালন কারিয়া- 
ছিলেন । ১৮৭২, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 6 1১2/50721 117)6/" পত্রে এদেশের নাটা- 

শালীর পূব ইাতহান সংক্ষেপে বলিবার উদ্দোগ্যে তৎসম্পার্ক নবগোপাল মিত্র লিখিয়াছিলেন,-_. 
[179 1078 00190 01 0116 1000 9৪ 00009200101590 10 )০ 1819 

110007019 1391000 1১090100 (00100%1 19£079, 71009 09506 26610000006 

817)0 জা89 10808 1) 1391000 0৮177 07000611309, 0৫ 91)8077082819 

06506 £0৮ 01) 105 1)100 ৪9 0 ৮ 00181) 01097. 1059 7185 01 03198 

91)000001 8৪ 91080090100, 16109 08170 96691010001 00৪ 11100 আঞ্ও 
101909 105 6119 1869 1380090 1২089700091 19001) 11:96079, 776 ৪৪ ০৮ 

90099888101 17) 1019 2911)1)6 101165059 918 1050 £০06 00 05 009 1869 
19081) 17090 [81190 3080), 105 13800081815 [7:09000 1708, (79100 
(00007 91709, 05 19181. ০0010070 82107001280, 1) 7380008 
00100610010 13801) 1909 900. 9108009 (01001) 1 011100,.,০, 

তবে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টার কোন সমসাময়িক উল্লেখ আমি পাই নাই। 

(০৯ পপ পা পেপসি | 



কুলীন কুলসর্ববন্থ নাটকের অভিনয় ৪৩ 

বঙ্গদেশে আজ কাল বড় ধুম ধাম । 

যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নান | 

বঙ্গদেশে বঙ্গবিচ্যা হোতেছে প্রকাশ | 

সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ॥ 

নাটক লইয় সবে রঙ্গরাসে থাক ' 

কালিদাস হোষে নবে কালীনাঁন ডাক ॥ 

একজন সভাতাপথের পথিক | 

ইহার পর ১৮৫৮ সনের ওর জুলাই শনিবার চুচুড়ার ৬নরোত্তম পালের 

ৰাটাতে “কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ের দিন “সংবাদ 

প্রভাকর” লিখিয়াছিলেল+-_ 
কূলীন কুলসর্ধবন্ধ নাটক ।--আমর! সাঁনন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অস্ত রাত্রি 

৯ ঘটিকাকালে চুঁচুড়া নগরে ৬ বাবু নরোত্তম পালের বাটাতে কুলান কুলসর্ববন্দ নাটকের 
অভিনয় প্রদশিত হইবেক। অতএব বিদ্বোত্সাহি নাটাপ্রিয হরপিক দর্শকগণ উক্ত স্তানে 

নিয়মিত সময়ে উপস্তিত হইয়া কথিত কৃলীন কুলসর্ধবন্থ নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করত 

নাটারসে আমোদি হইবেন। 

অক্ষয়চন্ত্র সরকারও চুচুড়ায় “কুলীন কুলসর্বন্ব* নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ 

করিয়াছেন । তাহার "পিতা-পুত্র শীর্ষক প্রবন্ধে পাই»-- 

***মহা ধূমধামে চুচুড়ায় কুলানকৃলসববন্থ নাটকের অভিনয় হইল |..*প্রসিদ্ধ গায়ক 

এবং গাথক বাপাদ পর্মী আসিয়। গান বাধিয়া দিলেন) তালিম দ্রিলেন ; একদিন নিজে 

গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটার গান হাটে বাজারে গীত হইত লাগিল 1--"অধিনীরে 

গুণমণি পড়েছে কি মনে হে ?7% 

এই নাটকের অভিনয়ে চুঁচুড়ার কুলীন ব্রাঙ্গণের! অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া 

প্রতিশোধ লইবাঁর কল্পনাজল্সন! করেন ৷ণ' 

* বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ- হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জস্পাদিত | পৃ. ৫২৪ । 
1 “7766900%/, 67১6 719৮ /৮1***-০, [112 8011106 ০0 0189 40০0/7-0- 

4 001057,8671)057)00 18৮00] 80 00110507910 7795, 16 91006891590 01981 

01697009 60 009 [00117)9 0 009 109911...... নু 5০008 0000 101806 1 

609 0099 019 29706190790. 0 079 13805809366, 800 1176 ৭000110 
3 5]1100108 106600, 1619 ৪810, 10 790511565 10 10100.71-17185 12878090 

4£70/750£ 107 ৭০৪15 10, 18598. 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

সহ্খেল্র সাউ্যযম্পালাবল এপুর্শল্লিক্কাস্প 

বিদ্োৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ 

উনবিংশ শতান্থীর মাঝামাঝি বাংল! দেশে নাট্যাভিনয়ের ধেউৎ্সাহ 

দেখা বায়, বেলগাছিয়। নাট্যশাপায় উহার পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল বলা চলে। 

কিন্ত উহ্বার ইতিগহান আলোচন। করিখার পুর্বেব কিছুকাল আগে প্রাতিষ্ঠিত 
অপর একটি নাট্যশালাঞ কণা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন । এই নাট্যশালার 

নাম বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ । বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ 
সনে * বি্যোতসাহিনা সভা নামে একটি লা্ত্য-সভা গঠন করেন। 

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ও কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও বিগ্যোৎসাহিনী 
সভার সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৯ সনে ৭ প্রতিষ্ঠিত তইয়া এই রঙ্গমঞ্চ 

পরবৎসরের ৯ই এপ্রিল টন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় 

ট্রনারায়ণ রুত “বেণীসংহার+এর রামনারায়ণ অতর্করত্র কতৃক একটি বাংল! 

অনুবাদ ।$ ১৮৫৭ সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখের £হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্র 

হইতে আমর জানিতে পারি যে, বু গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের 

সম্ুথে এই নাটকের অভিনয় হয় এবং সকলেই এই অভিনয়ের খুব প্রশংস! 

করেন। কালীপ্রসন্ন নিজেও এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাহার 

অভিনয় পুব প্রশংসা হইয়াছিল । 

 কালীপ্রনন্ন নিংহের ইংরেজী ও বাংল।-দুইণাশি জীবনাতেই শ্রাদুত মন্মথনীথ নোষ 
বিদ্াাংসাহিনা সভাব প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়।ছেন, কিন্তু উহ ১৮৫৩ বলিয়। 
গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এ-সন্বপ্ধে ভারতবস* (শ্রাবণ, ১৩৩৮ ) ও “প্রবানী, 
(শ্রাবণ, ১৩৩৮ ) পত্রে প্রব্াশিচ কালীপ্রনন্ন সিংহ সন্বদ্দে আমাৰ আলোচন। দ্র্বা । 

+ বিদ্বোতসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 1বক্ষমোর্ধবণী নাটকের অভিনয় প্রনঙ্গে ১৮৫৭, শর ডিসেম্বর 
“হিন্দু পেটুরিয়ট' লিখিয়াছিলেন-__ 

“116 4877015/)01277 11601761810 0106 ৪০০০৭ 6০1" 01 108 5১08101009.7 

1 রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকপাঁন নুতনবাজারে রামজয় বসাকেনু, 

বাটীতেও অভিনীত হয়| 
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বেণীসংহার অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই 

নাটক-রচনায় হাত দেন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 

বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্ধশীর অন্তবাদ প্রকাশ করেন। এই নাটকের ভূমিকায় 
কালীপ্রসন্ন বিগ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন ও 
বিক্রমোর্বশী নাটক কিরূপে রচিত হইল» সেকথা বলেন। বাংল! দেশে 
নাট্যশালার অভাবের কথ উল্লেখ করিবার পর কালীগ্রসন্ন লেখেন, 

***সেক্নপিয়ন ও অগ্ঠান্ত ই রাঁগ্ি নাটকাদি বঙ্গদেশে অরিন হইলে হিন্দ্গণের সংস্কৃত 

ও বাঙ্গল! নাটফেন অনুবপ কিঃ উচ্ছা। হয়| দইলনন নাঁহেব লেখেন শ্রী অশীতিবব 

অশাত হল কঙ্কনগরাবিপতি ৬ প্রা্ধ শ্রীবুক্ত বাঁজ। ঈগরচর্দ রাম বাহাদ্ররের ভবনে চিত্রঘজ্ঞ 

নামক এক নংন্ত্রত নাটকের অনুরূপ ৩ম, কিন্তু রঙ্গ ভামির নিক্মাদির অনুবর্তী হয়৷ অভিনয় 

করেন নাই) ও দাস্্ত ভাষায় লিখিত হউবাম কারণ অনেকের অগোরগচন হয় নাই । 

এক্ষণে এউ বি"দযাৎসাঁভিনা এভার ছধানস্থ রঙ্গ ডুদিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গল। 

নাটকের অগ্নক্ূপ দর্শনে "রগ হউলেন। প্রথমত বিদেোন্সাঠিনা রঙ্গ ভূমিতে ভটনারায়ণ 

প্রণাত বেণীপণ্তার নাটকের শ্রীযুক্ত প্রামনারায়ণ শুটাচাথা 4৩ বাক্ষল। অনুবাদের অভিনয় 

হয় (য শহাত্মার! উক্ত অহ্িনয় সদয়ে রঙ্গ ভূমিতে উপনাত ছিলেন, তীহারাই ভাহার 

উত্তমহাঁর বিষধে বিবেচন। করিবেন, যালে মান্বর নটগরণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরাগ 
করায় দর্শক মহাশয়দিগর পাতি ভজন ও শত শন ধন্) বাদে ৮1 হইয়াছিলেন | 

পরে উশগ্রিত দর্শক মাহোদযগণের নিভা্। আগ্রহাতিশয়ে এবং ইযুহাদিগের অনুরোধ 

বশত; পুনরায় বিদ্াত্নাহিশা সভার অধানস্থ রঙ্গ ভূমি,ত অন্তরূপ ক।রণউ বিক্রমোব্বধা 

অনুবাঁদত ও প্রকাশিত হউল। এশ্সণ বিদ্যাতৎ্সাহী মঙোদয় গণের পাঠ যোগা এবং নাগরীয় 

অন্থান্ত রঙ্গ ভূমির অনুরূপ যোগা হইণে আমার শ্রম সফল হই'বে। 

“বিক্রমোব্ধশীগর প্রথম অভিনয়ের জঠিক তারিখ ২৪এ নবেশ্বর। 
১৮৫৭ | ১৮৫৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরেঃ আমর। 
দেখিতে পাই+_ 

সন ১২৩৪ পাল, অগ্রহায়ণ ।--১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়ানাকে। নিবাসি আধুত বাবু 
কালাপ্রস সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোত্নাহিনা রঙ্গভূমিতে কিকুমোর্্বণী নাটকের অনুরূ 
সন্দররূপে প্রদশিত হয়। 

বিক্রমোর্বশীর অভিনয় খুব কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কিশোরীাদ 
মিত্র ১৮৭৩ সনে ক্যালকাট। রিভিউ” পত্রে নাট্যশালা-সন্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশিত 
করেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিঃ বিক্রমোর্ধশীর অভিনয়েও বনু 
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শ্দেশী ও ইউরোপীয় দর্শকের সমাগম হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে ভারত- 
গবন্মেন্টের সেক্রেটারী মিঃ (পরে স্তর ) সিসিল বীডন ছিলেন। ইনি 

অভিনয় দেখিয়া! তৃপ্ত হইয়া অভিনেতাদের খুবই সুখ্যাতি করেন । 
১৮৫৭ সনের ৩র! ডিসেম্বর তারিখের হহিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রেও এই 

অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণে প্রশংস। 

ভিন্ন অনেকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে। হহিন্দু পেটরিয়ট, প্রথমেই 

বলিতেছেনঃ-- 

আমরা ছয় সপ্তাত কাল পুর্ধে আমাদন গতিবায় বাপু কালীপ্রনন্ন সিংহ কৃত 
কালিদাদের বিরাাবলধী। নাটকের বাঁংল। অন্তধাদদন সমালেচন। করিয়াঁছিলীম, তাহা 
বোধ করি আমাদর পাঠকদের স্মরণ আছে । এই বণ্পায় আমর! এ বাবুরই উদ্যোগে 

ইহার নিজের বাটাতে বিকমোবশী। নাটকেন অভিনষেধ পবিচয় দিব! বুদ্ধি, স্ুরুচি, 

জনতা) বিলাস ৪ সন্থমে কলিকাতা ও কলিকাহার ঈপকণ্ঠের দেশীয নমাজেব ধীহার! 
পরতিনিগি বলিয়। গণা তই7৯ পাশেন ভাতা সঞ্চলেই অভার্থ শাহবান্থ সজ্জিত হইয়া এই 

অগ্িনায় উপস্থিত চিলেন। কিন্ছু লিমন্ষিতেত্র সংগা। বাঁটাশালার আয়ভনের অনুপাতে 

বেণা হউযাছিল। আমরা অহান্থ ছ্যপের লঠিভ শ্ুলিলাম দর্শকেব প্ডিডের জন্ত 
চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গেব মধো আলোক চলিয়া যাউভে বাবা ভইয়াডিলেন | কিন্ত 
নিব্লিচারে টিকিট বিভবণ সঙ্গন্ধে ছনসাপরণেধ যতই আপন্ছি থাকুক না কেন, বাবু 

কালীপ্রসন্ন গিংহের প্রতি আমাদের অবিচার কর উচিত নধ। নাহার বদান্যত। ও 

অকৃঠিত অথবায়ের ফলে কলিকানায় বিশুদ্ধ আগোদের একটি চমংকাব স্থান প্রতিষ্ঠিত 
হউল। এখন বিছ্যোৎ্পাহিনী রঙ্গমঞ্জের দ্বিতীয বৎসর চলিতেছে | উহ। কালীপ্রসন্ন 

বাব্র নিজব্দ সম্পন্থি হইলেও বৃদ্ধিমান্ ও ভদ্রে বাক্তিমাত্রেই উহাতে গিয়া স্বাধীনভাবে 

আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন | (ইংরেজী হইতে অনুদিত ) 

ইহাঁর পর “হিন্দু পেটরিয়ট অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচন। করিয়াছেন । 

এই সমালোচন| হইতে আমরা জানিতে পারি ঘে' এই নাটকে কালীপ্রসন্ন 
স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অভিনয় অতি স্থন্দর 

হইয়াছিল। পরিশেন্ে, হিন্দু পেট্রিয়ট” এই বলিয়। তাহার “বক্তব্য শেষ 
করিয়াছেন যে, এইব্ধপ একটি নাট্যশালা চিরস্তায়ী হওয়া উচিত এবং দেশের 

বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রেরই« উদ্যোগী হওয়া উচিত । নাট্যাঙ্গরাগী ব্যক্তির যদি 
এই উদ্দেন্তে সমবেত হন, তবে “হিন্দু পেট্রিয়ট' তাহাদের যথাসাধ্য সহযোগিতী৷ 
করিতে কুষ্টিত হইবে না । 
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বিক্রমোব্বশী অভিনয়ের পর বিদ্যোৎ্সাহিনা রঙ্গমঞ্চে আর একটি অভিনয়ের 

উদ্যোগের সংবাদ আামরা পাই। উহার নাম--সাবিত্রী-সত্যবান। ইহাও 

কালীপ্রসন্লের রচিত। ১৮৫৮ সনের ৫ই জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙগমঞ্চে ইহার 

মহলা দেওয়া হয্। ৪ঠ| জুন ( শুক্রবার) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' 

দেখিতেছি,_ 
আগান: শনিবার ৭ টার সময বিদ্যোৎনাহিদ। সভার বঙ্গক্কমিতে জীযুক্ত বানু 

কালীপ্রপন্ন দিংভ প্রনাত নাবিতী সতাবান নাটকেব অভিনাঘন পাট ভউবেক | এরপ 

প্রথা বঙ্গবসিগণেন অদ্ধা প্রচলিত নাই, ভবে উংরাজা লক্সপিশর টি নাটক মেরূপ 

পঠিত ভউখ| থাকে ইচাও েউকপে পঠিত ইইবেক। আঅধিকল্ধ উহাতে বির গীত নংঘোজিত 

হইবায চাহ বস্থেধ সঠিহ মিলাইয়। গন কন মাউবেক | 

এই অতিনয় উপলক্ষ করিয়। খ্রীষ্টানদের £“অরুণোদয়” নামক পাক্ষিক পত্র 

১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলঃ-- 

"কক নংবাদ 1-**কলিকাভাব শ্রীয়ন্গ বাবু কালটপ্রমন্ন লিগের বাটান রঙ্গ ভূদিতে 

এবং জনা গ্রামে নাণ। রঙ্গ ভইদৃতচ্চে | স্বদেশীয় বাবু ভাউমেব। পা পু এব” দেশোম্বতি 

ছাড়িযা নাটাশ।লায় লঙ্গ কাবিতেছেন । 

বেলগাছিয়। নাট্যশালা 

এইবারে আমর। বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথা বলিব । উহ্*্বাংলা দেশের 

একটি বিখ্যাত নাট্যশালা । তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের 

মতে ইহার অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের অভিনয় ও সুন্দর নাট্যশালা পুব্বে আর 

হয় নাই । এই নাট্যশালাটির নাম বেলগাছিয়। নাট্যণালা । পাইকপাড়ার 

রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল খনিয়া ইহার 

এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজ। প্রতাপচন্ত্র 

সিংহ ও তাহার ভ্রাতা! ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ বিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন এবং ইহাদের 

সঙ্গে এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বু নবান্ বাঙালী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতায় খুব একটা সাড়া পড়িয়া 
যায়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে ্বীকার করেন যে কি ন]ুট্যশালার সাজসজ্জার, কি 
গীতবাদ্যেঃ কি অভিনয়ে, এরূপ সর্ধাঙ্গনতুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও 

দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাহার স্ৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
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বেলগাছিয়। নাট্যশালা অভিনয়ে খুব £তিতব দেখাইয়াছেন, একথ। বলা একট! 

স্থপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র । তাহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়। 

নাট্যণালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমর। জানিতে পারি । এই বেলগাছিয়া 

নাট/শালাতেই প্রথমে দেশীয় একতানবাদনের প্রবর্তন হয় ও ক্ষেত্রমোহন 

গোস্বামা ও যদুনাথ পাল কনক এই শ্রকতানের দল গঠিত হয় ৷ এই নাটাশালার 
সাজসঙ্জা-সংগ্রহ ও দৃপ্তপট-অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক “রত্রাবলী” অভিনয়ের 
জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল । নাট্যশাল।-শিশ্বাণে মহারাজা 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্লাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার 

অভিনেতাদের সকলেই 1ছুলেন সে-বুগের ইংরেজা শিক্ষিত বাঙালী । হহাদের 

মধ্যে বাবু কেশবচন্দত্র গাঙ্গুলী বিদৃষকেঞ্র ভূমিকা খুব দক্ষতার সহিত অভিনয় 

করেন, এবং রাজ ঈশ্বপচন্ত্র সিংংও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন । দর্শকদের 

মধ্য কলিকাতার দেশীয় ও. বিদেশী _গণ্যমান্ত ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে 
পাপী িশীসপিশ শপ শপাপিপাপী আপি পা পাটি পা 

বাঁলার দেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্তর ক্রেডারিক হ্যািডে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 

কেশব বাবুর অ্নয়ের ভূয়সা প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশব বাবুর গম্ভার 
ও শান্ত চেহার। দেখিয়া তিনি বে বিদূষকের ভূমিক। এরূপ নিপুণতার সহিত 

অভিনর করিতে পারেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না1* 

খে নাটকখানির অভিনয়ের কথা! বলা হইলঃ উহ। রত্বাবলা নাটক 

( শহর্ষের রত্বাবলা অবলম্বনে ) রামনারায়ণ তর্করত্জ উহ প্রণয়ন করেন । এই 

নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়।৷ নাট্যশালার প্রথম অভিনয় । এই অভিনয়ের 

তারিখ ১৮৫৮ সনের ৩১এ জুলাই, শনিবার । ইহার কয়েক দিন পরে 
“হিন্দু পেট্রিয়টে” (১৮৫৮, ৫ই আগষ্ট ) উহ্হার একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত 

ইয়। অন্ঠান্ত কথার মধ্যে “হিন্দু পেষ্টরিয়ট” লেখেন যে, 
পাহব্পাড়ার রাজার। শিক্ষ। ও দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তহন্ডে দান করিয়। প্রভূত 

যশ অজ্জন করিয়াছেন! এবারে তাহার। নাটাশাল। ও নাটকের উন্নতির প্রতি 

মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়। আমর। বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম । তাহাদের 

প্রাসাতুলা বেলগাছিয়ার ব:গ।ন-বাঁড়িতে তাহার) একটি চমৎকার সখের নাটাশাল। 

+ -যাগাপ্পনাথ বছর “নাহকেল মধুডদন দত্তের জীবন-চরিত* (৩য় সং.) পুগ্তকের অন্তভুক্তি 
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বেলগাছিয়া নাট্যশালা ৪৯ 

স্থাপিত করিয়াছেন । এই নাটাশাল1 গত শনিবাব রত্রাবলী অভিনয়ের দ্বার। উন্মোচিত 

হয়| আমাদের দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রৌট পাঠকদের মধো বাবু ধাহাদের দ্বারকানাথ 

ঠাকুর। মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উউলসন, হেনরী টরেন্দ এবং চৌরঙ্গী ও সান্ছসি 

পিয়েটাবের কথ। স্মরণ আছে, তাহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভভাদর ও বিশুদ্ধ 

আমোদের প্রতি অনুরাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ খুব আনন্দের বিষঘ বলিয়া মনে হইবে। 

এ-যুগের নবান যুবকেরাঁও এই আমোদের নূত্তনত্ব ও নাঁটাশালার স্বাবস্থ। দেখিয়া মুগ্ধ 

₹ইবেন। বিচক্ষণ দর্শকের সেদিনকার অভিনয় দেখিয়। খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন | 

“হিন্দু পেট্রিয়টে'র সমালোচকের নিকট এই অভিনয়ের নৃত্য ও গীত খুব 

শাল লাগিয়াছিল। এক জন ইংরেজ শ্রোতা ইহার নিকট বলিয়্াছিলেন, এই 
অভিনয়ে ভারতীয় বাদ্য ও গীত শুনিয়া তাহার মনে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে 

বিরুদ্ধ ভাব ছিলঃ তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। “হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু এই 

অভিনয়ের প্রশংসা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কতকগুলি দোষও দেখাইয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী অভিনয়ে সেই দোষগুলি সংশোধিত হইয়াছিল । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকরে' (৪ আগষ্ট ১৮৫৮? বুধবার ) “রত্বাবলী, 

নাটকের গ্রাথম অভিনয়ের নিশ্নোদ্ধত বর্ণন। প্রকাশিত হুইয়াছিল_- 

( বদ্ধ হউতে প্রাপ্ত। ) রত্বাবলী নাটক ।-_গত শনিবার বাত্রে শ্রীযুত রাজী প্রতাপচন্দ 

পিং» বাহাছুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা বাক্তি-কর্তক এ নাটক 

নম(ধ। হয়, রা ৮॥০ সাড়ে আট বণ্টাঞ্ালে 'মারস্ত হইয়। ঢই প্রহরের মগঘ শেষ ভয়, 
। হদদর্শনে ব্ছুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধো বাক্গীলা দেশের চোট গবরনর 

্রাযুক্ত নান্যণর হেলিডে সাহেব। আ্ীযুত মে" হিউন সাহেব, ঢাক্তর গুড উব 

চনবন্রী এবং আঁরে। অনেকানেক উৎবাজ লোৰ ও বাঙ্গালির মধো শ্ীযুত রাজ। 

প্রভীপচন্র সিংহ বাহাছুরঃ আ্ীযুত রাজা ঈখরচন্দ সিং বাহাছব, শীযুভ রাজ। 

বালাকুষঃ বাহাদুর, আ্রীফুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, জীযুত বাবু প্যারীচাদ মিত্র? 

শ্রীযু্ড পঞ্ডিত আঙ্খরচন্্র বিদ্যাসীগর। 195 রামনারায়ণ নায়রহঃ প্রভৃতি মহাক্মার। 

উপস্থিত ছিলেন।  নাটোক্ত প্রা পুরুষের। যে প্রকার অঙ্গ শুজিনা ও ন্ৃহা 

গীত দ্বারা সভ। মোহিত করেন, তাহাতে ভাহারদিগকে * দর্শকের) বিন্তর সাধুবাদ 

প্রদান করিয়ীছিলেন, নাটাশাল। অতি পরিপা্টা »ইয়ািল। নাটোাক্ত বাক্তিব্গর 

বেশ-বিস্তাস অতি হ্থদৃষ্ঠ ও মনোহর হঈয়াছিলুঃ এই বযাপান্ক এমত সচারুরূগে সম্পন্ন 

হুইয়।ভে ঘে, দর্শকমাত্রেরই মনোরপ্রন হইযাঁছে এবং ভাবতেই মুক্তকঞ্গে কহিষাছেন” মে 

এদেশীয় বাক্তির ঘার1 মত অভিনয় প্রদশিত হইয়াছে, তাহার মধো এনপ্প্রদায়ণে' 

সব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হঈবে। ছোট বাহাছুব জ্ঞহাশয নাটক শেষ হওনকাঁলান অনেক 

৪ 



৫০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

প্রশংন! করিলেন, এবং কহিলেন যে, এতদেশীয় যুব বাক্তির। লেখ। পড়। শিখিয়। কত 

শত নহীআাবে সগি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত,**৭ সর্বশেষে নাটোক্ত পুরষদিগ্নে 

ধন্যবাদ দিয়া বিদাধ হইলেন 1--শুনা গেল আগামি বৃহষ্পতিবার এ নাটক এ স্থলে পুনরায় 

হইবেক, তাঁছার ধারণ গুন। গেল নে গভবারে স্থানের সঙ্ধীর্ণভাজন্য অনেক বক্তিকে 

আহাান কর। যাঁম নাই), সে জন্ত দুউবার করিয়া সর্বালোকের নয়নরঞ্জন করিবেন। 

র্বাবলী নাটক বেলগাছিয়। নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হয় । 

বাবলী নাটকের অভিনয় আর এক দিক্ হইতে বাংলা-সাহিত্যের 

ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা । এই রত্বাবলী নাটকের অভিনয় (দেখিয়াই 

মাইকেল মধুহদন দত্তের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে । আমরা ১৮৫৯ 
সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের “বেঙ্গল হরকরা” হইতে জানিতে পারি ঘেঃ 

৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়। নাট্যশালায় মাইকেলের প্রথম নাটক 'শর্ষিষ্ঠা”র 

প্রথম অভিনয় হয়। “শশ্দিষ্ঠার যষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয় সেই বংসরেরই 1858 
২৭এ সেপ্টেম্বর । বাংলা দেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর গ্র্যান্ট সাহেধ, পাটনার 

মুনশী আমীর আলী, বাবু রাজেন্্রলাল মিত্র প্রমুখ বু গণ্যমান্য দেশীয় 9 

বিদেশীয় ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন ।* 

শশ্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর বেলগাছিয়। নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় 

হয় নাই। ১৮৬১*সনের ২৯এ মার্চ রাজ। ঈশ্বরচন্দ্ের অকালমৃত্যর সঙ্গে 
সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায় । এই অল্পকালের মধ্যে বেলগাছিয়া 

নাট্যশাল। যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। 

মাইকেল সতা সত্যই খলিয়া গিয়াছেন, “যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুখান 

হয়ঃ তবে ভাঁবস্যৎ যুগের লোকেরা এই ছুই জন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত 

হইবে না+-ঈহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম 
উৎ্সাহদাতা ॥” 

শপ পপ সপ এ. ০৯ শপ শত পা পা পি 
পোপ পপ পা শা সত, পপ 
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বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় 

বেলগাছিয়। নাট্যশাল। যে-সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ (স-যুগটি বাংলা নাট্যশালার 

ইতিহাসের খুব একটি স্মরণীয় যুগ। তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাতা 

উপ্টাইলেই নাট্যশাল। ও নাটক সম্বন্ধে বু মন্তব্য চোখে পড়ে । এই লেখকগণ 

মকলেই নাট্যশাল। ও নাটকের প্রসারকে দেশের উন্নতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়। 

লইয়াহিলেন । যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে একটি পত্রে লেখেন, “এক্ষণে 

দেশে নাট্যশাল। বাাডের ছাতার মত্ত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়ঃ 

এগুপি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুল্ক্ষণ বলিয়াই গণয কর! 

উচিত ; কারণঃ ইহাদের দ্বার বুঝ! বায় েঃ আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে 

রুচির প্রসার হইতেছে ।” এই ধরণের অভিমত আমরা সে-খুগের অনেক 

সংখাদপর্েই পাই । ১৯৮৫৭ সনের ২১এ মে তারিখের “বেঙ্গল হরকরাস্ম এক 

গন সংবাদদাতা লেক 

নটাডিনযেব প্রতি অন্গাগের ফলে বগ কিন্দু যুবক দেশাম পাড়ায় অগ্তায়া নাটাশাল। 
শপ ত করিবার জন্য উত্পাহিত চইযাতছ। কিছুদিন পুবব সশীয আসতোষ দের 

নাড়িচত “শকগুল।” এব: হাহার পর সিং নাবদের বাড়িতে এবেথুনাহার অন্িনাত হয়। 

»ম্প্রতি আম্র। শুনিতে পাইতেছি যে কয়েক জন নঙ্গানু হিন্প সুবক শীণ্ 'বিধবোদ্বাহঃ ও 

'প্রবাধচশ্দোদয়' নাটকেব অভিনয প্রদর্শন কর্রবেন। প্রথমা নাটকটির অভিনয় 

ধাশানিপাড়। নিবাপা ঘুত্ছদ্দা বাবু মভান্দলাল বহু? বাড়িতে হইবে | উহ দেশের 

পল্, খুব মঙ্গলের লক্ষণ এবং দেশীয় লাকদের মরে নাটক সনে উত্সাহ বৃদ্ধি দেখিয়া 

হাহাদের মঙলাকাও্জা ব্যক্তিমাতরেত আনন্দিত হবেন | ( উংরেজা হতে মনুদি 5) 

বাংলা দেশে বিছ্যাচচ্চ। ও নাট্যশালার প্রসারে আনন্দিত হইয়া বহ্রমপুরের 

প্রসিদ্ধ লেখক রামদাস সেন ১৮৫৯ সনের ১০ই মে তারিখের £সংবাদ 

পূর্ণচক্রোদয়ে” একটি কবিত। প্রকাশ করেন।, সেটির বেকয়েকটি পংক্তি 
নাট্যশাল! সম্বন্ধে সেগুলি নিয়ে উদ্ধত হইল, 

আহ। কি আহঃ [দা 

পয়ার । ৬ 

নিতা২ শুস্তে পাহ অভিনয় নান। 

অভিনযেন্পূর্ণ হলো। কলিকাত। ধান ॥ 
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হায় কি হুপের দিন হইল প্রকাশ | 

দ্রগের হইল অন্ত হপ বার মাস ॥ 

দিন, বৃদ্ধি হয় সভাতা সোপান | 

দিন বুদ্ধি হেল বাঙ্গলার মাঁন ॥ 

ঠায় কি গুণের দিন হউল উদষ | 

এদেশ প্রচার হলে। নাটা অভিনয় ॥ 

উপরে যে-প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয়ের আয়োজনের কথা বলা 

₹ইয়াছে, তাহ। খুব সম্ভব ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত মুল সংস্কত হইতে বাংলায় রূপান্তরিত 

করেন। ইহা শেষ পর্য্স্ত মোটেই অভিনীত হয় নাই। কবি ও নাটককার 

মনোমোহন বস্থ তাহার একটি বপ্তায় বলেন*_- 

প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈখর চন্দ গুপ্ত মহাশয়ের ঘ্বার। অনে বড় বড়লোক 'প্রবোধ 

» " চন্দ্রোদয” নাটক বাঙ্গালা রচন। করাউয়! লউলেশ। কিন্তু তাহার গানগুলি যত 

উত্তম হইল, কথোপকথন চ৩মণ সৌকথা-সাধব হইল না। যাহা হউক, মহ] ধুমধাম 
পুববক কয়েক মান তাহার আগ ড়া চলিল--বাঁশি রাশি অর্থ বায়িত হউল-_কিন্ত পরিণামে 

হরিনাম বই আর কিছুই ফল দশিপ ন।। ( “মধাস্কা) পৌষ ১২৮০, পৃ, ৬১৮) 

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ বিফল হইলেও» বিধব1- 
বিবাহ সম্বন্ধীয় একটি নাটকের অভিনয় পরিশেষে স্ুসম্পন্লই হয় । এই নাটকটি 

উমেশচন্ত্র সিত্র প্রণীত ঘবিধবা-বিবাহ” নাটক ।* আমর যে-সময়ের কথ। 

বলিতেছি; তখন বাংল৷ দেশে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। 

নাটক-রচনার ক্ষেত্রেও সেই আন্দোলন ও উত্তেজনার ঢেউ আসিয়া! লাগে। 
এক ১৮৫৬ সনেই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে ছুইটি নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাদের 
একটি পুর্বোল্লিখিত বিধবা-বিবাহ নাটক, অপরটি উমাচরণ চট্রোপাধ্যায়ের 
রচিত *বিধবোদ্বাহ নাটক ।ণ এই ছুইটি নাটকের মধ্যে পরবধবোদ্বাহ নাটক: 

মি ০ শর শত ন্ চিিনিটি এ সপ সস ওর 

* ১৮৫৬ সনের রা আগস্ট তারিখের 776 0124 1,5/047% 0421 পত্রের 
8৮৪ পৃষ্ঠায় '71001108, 13102)0 :--&. [88905 10 73070891109, 131)001)070-- 
1956১ এই নাম দিয়! বিধবা-বিবাহ নাটকের এক দ্বীর্থ আলোচন। প্রকাশিত হইয়াছিল! 

1 “বিজ্ঞীপন। সব্ধব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমি যে বিধবোদ্ধাহ নাটক 
প্স্ততু রা যোড়াসীকোষ্থ 'বিদ্ঠোৎসাহিনী” সভায় বিশেষ অনুরোধে প্রায় বৎসরাতীত 
হইল: প্রদান করিয়াছিলাম, এইক্ষণে উক্ত সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের বায়ে অক্ষম হইবায় আমি 
নিজ বায়ে তাহা মুদ্রাঞ্কন করিতেছি অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,.*".সন ১২৬৩ সাল ২৩ আধাঢ়। 
শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধায়, সাং হালিশহর খান্ৃবাটা । (“সংবাদ প্রভাকর" ৮ই জুলাই; ১৮৫৬) 
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অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে, “বেঙ্গল হরকরা"য় এই সংবাদ প্রকাশিত 

হইলেও শেষ-পর্য্যস্ত উহার অভিনয় হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত 

কেশবচন্দ্র সন ও তাহার দলীয় ব্বকদের উৎসাহে ১৮৫৯ সনের ২৩এ এক্প্রিল 

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয় । সমপাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি 

বিবরণ হইতে মনে হয়ঃ কেশবচন্্র সেনের পুব্ে অন্য ছু-একজন ব্যক্তিও এই 

নাটকটি অভিনয় করিবার চেষ্টা কধিতেছিলেন । ১৮৫৮ সনের ২৬এ মার্চ 

তারিখের “বেঙ্গল হরকরা+য় নিম্বলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়+- 
আমরা জানিতে প্ারিলীম যে বাবু বিহারালাল *শ% বাণ উমেশচণ্দ মিন ও 

অন্যান্যেন সাহা/যা শীনই শিখাঠত বিধব!-বিনাহ শাটণ অভিনয় কবি গাহ্াতিজেন। 

বাপু বিহারালাল শেঠ কৃতক্ীযা টন) গাঁদর। এই কামন। কবি । 

কিন্তু এই উদ্ভোগের কোন ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরিশেষে 

কলুটোলার পেনের! বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করেন । ১৮৫৪৯ 

সনের ১৯এ এপ্রিল তারিখের “বেঙ্গল হরকরা”য় প্রকাশ) সেই বৎসরের 

১৬ই এপ্রিল চীৎপুরের সিদ্বরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদ $ল্য 

অষ্রালিকায় বিধবা-বিবাহ নাটকের মহলা দেওয়া হয় 'ও তাহাতে অনেক লোক 

উপস্থিত ছিলেন । এই বাড়িতেই ১৮৫৩ সনের ২রা মে তারিখে হিন্দু 

'মট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়) বর্তমানে বাড়িখানির কান চিহ্নই 

নাই । 

যে-নাট্যশালায় এই বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয় তাঁহার নাম দেওয়া 

হইয়াছিল-_“মেট্রোপলিটান থিয়েটার ।” এই নাট্যশালায় ১৮৫৯) ২৩এ এগ্রিল 

বিধবা-বিধাহ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ লইয়! 

অনেকেই ভুল করিয়াছেন । কিন্ত পরবর্তী ২৭এ এপ্প্রিল ( বুধবার ) তারিখের 

“বেঙ্গল হরকরা” পত্রে প্রকাশিত নিম়োদ্ধত অংশ পাঠ করিলে এ-সম্বন্ধে আর 

কোন গোল থাঁকিবে না 
বিধবা [বিবাহ নাটকের অভিনয় |--গভ শনিবার অধুনালুপ্ত ছিন্ন মেন্টরোপলিটান 

কলেজে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ॥ অন্ঠিনয় রাধুতর আটটায় আরম্ত হয় ও 

তিনটা পধাস্ত চলে। উহাতে প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধন্দের ক্কপর 

প্রতিষ্টিত নয় এরূপ একটি নিষ্ট,র দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীর1 যে চিরবৈধধা ভোগ করে 

তাহার ফুষক্জ, এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যঞ্টুর্থ বর্ণে চিত্রত হইয়াছে ।,,অভিনয়ের নধো 
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টোল পণ্ডিত, তকালঙ্গার ও স্থণময়ীর অভিনয় দর্শকদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশ সূ 

পাইয়াছিল। কিন্ত নাম করিয়। এই কয়েকটি অভিনেতার উল্লেগ করিলেও। অন্যান 

ভূমিকার অভিনয়ও থে খারাপ ইয় নাই তাহার একটি প্রমাণ__নাঁটকটির দৈর্ধা সঞ্ধে 

কোন দর্শক অভিনয় শেন হইবার পুর্বে স্থান ভাগ করেন নাই ।...দৃণ্ঠপট চিত্রিত 

হইয়াছিল এবং এভট। যে হুচিত্রত হইবে তাহ। আশ। করা যাঁয় নাই ।...এই নাটাশালার 

ব়াধিকারা বাবু যুরলাধর সেন ও অন্ান্ত যীাঁর। এই নাটাভিনয়ের পররিচালনে উদ্যোগ? 

ছিলেন ভাঠার। পুবই ধন্তাণাপার্থ। দর্শকদের মধো কেহ কেহ এই প্রন্তান করিয়াছিলেন 

যে এই নাটকে শাবা-চরিতের অভিনয় বেন নারাদের দ্বার।উ হয়। (ইংরেজা হইতে অনুদিত 

“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ হইতেও আমর এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানিতে 

পারি। ১৮৫৯, ২৮এ এপ্রিল ( বৃহস্পতিবার ) তারিখে এই পত্রিকায় নিয়োদ্ধ 

সংবাদটি দেওয়। হয়_ 
বিধব। বিবাহ নাটকেন অভিনয় 1-_গত এনিবা? বজনতে উক্ত নাটকের অভিনধ 

৬খবাণ্ রামগোপাল মলিকের বাটা সুলম্পন্ন হঈযাছে। উক্ত সমায় আনান পাচ শত বাতি 

সগাগম হউযাছিল | অভিনয় থে প্রকার সম্পর হযাঁছে তাহ) প্রশংসনায বটে 

সেই বতসরের ৭ই মে বিধবা-বিবা২ নাটকের আর একটি অভিনয় হয়।; 
১৮৫৯, ১০ই মে ( মঙ্গলবার ) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" প্রকাশ, 

সংবাদসারাবলা 1-- শত শনিবার রজনা ফোনে ৬ রামগোপাল মূপ্রিক মহাশয়ের 

বা: পুনর্কবাব বিধব! বিবাহ নাটকের অভিনয় হহয়াছিল। অধ্িনয় কিয়া এবারও 

সাতিশয় প্রশংসনায় হইয়াছে | 

এই নাট্যশালার দৃশ্তপটগুলি মিঃ হলবাইন্ (11912 ) নামে এক ব্যন্তি 

কতৃকি অঞ্ষিত হইয়াছিল । 1 

১৮৫৯৯ ১৪ই মে তারিখের “সংবাদ প্রভাকর" পত্রে আমরা এই অভিনয়ের 
একটি বিবরণ পাই*-- 

"সম্প্রতি শীযুক্ত বাবু মুরল।ধব দেন শ্বায় বন্ধুবর্গ সংযোগ্গ পুব্বতন্ মেট্রাপোলিট; 

বালেজ বাটাতে এক হ্রমা রঙ্গভৃমি "স্থাপিত করিয়া কয়েকবার থেঝপ শ্রবণ-মনোহর € 

লোচন-সবখকর অন্ভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন) বোধ ভয়, বাঙ্গলাভাবায় এরপ সর্ববাঙগনুন্দ 

অভিনয় আর কত্রাপি হয় নাই! হুদক্ষ কৃশীলব মহাশয়ের প্রায় সকলেই অস্ছি 

হলরুজাপে অআ্তিনয় করিয়াছেন,। বিশেষত: ভট্টাচাষা প্রভৃতি কুণীলবের অভিনহ 

মা. 706 478901 4171:6716 070. 718016 06616 10 ঞ্চা 6, 1909. 
1 1081, ও 20, 1959৩ সুড়। ৬ 



বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় ৫৫ 

(মাহিত হইতে হয়। আর ঘটন। স্তলের প্রতিক্তির অধিকাংশই এবপ চিত্তচমৎকা রিণা 

ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহ। দেগিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গছ্নমির কাল্পনিক 

কাণ্ড বোধ হয় না । আর গায়ক মহাশয়েরাও সঙ্গীত দ্বার শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ 

করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, দর্শকনাত্রেই খুক্তকঠে এই অভিনযের সব্বাঙ্গীন প্রশংসা 

করিযাছেন। অবশেষে এই বলিষ। উপসংহার করিতেছি যে উহার সম্পাদক মুরলীধর 

বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া কর্তবা। এবং ছিনি এবিষয়ে যে অকাতরে অর্থবায় ও 

অপরিষিত পরিশ্রম করিয়াছেন) এক্সণে তাহার সার্থকতা হউল বলিতে হঃবে।, এই 

আভিনয়ের সংগীত সকল আমাদের পরমবন্ধু যুক্ত দ্বারকানাঁথ রাষ মহোদয় দ্বাব। 

চিত হয ।.*হাটখোলাগ্ গাঘক জীমুক্ত বাপু বাবিকাপ্রনাদ দন সভাশয এই নক্চণ গীতেল 

?র মোজন। করেন। 

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্ত্র রঙ্গমধ্চাধ্যক্ষ ছিলেন । কেশবের 

গাধনীকার প্রতাপচন্দ্র ম্তুমদার লিখিয়। গিয়াছেন ফে, হ্ামলেট প্রভৃতি নাটকের 

গভিনয় দ্বারা কেশব পরঙ্গমঞ্চের তত্বাবধানে দক্ষতা অজ্জন করিয়াছিলেন । দেই 

জন্ঠ বিধবা-বিবাহ নাটকের মভিনয়ের উদ্যোগে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইতে 

গারিয়াছিলেন ।* মজুমদার-মহাশয়ও এই নাটকের একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন । 
তিনি লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার আসিয়াছিলেন 

€ মভিনয় দেখিয়া অঞ্র সংবরণ করিতে পারেন নাই । এই অভিনয়ে 

কলিকাতায় দে খুব উত্তেজন। হইয়াছিলঃ তাহা বলাই বাহুল্য । - 

* বিধবা-বিবাহ নাটক ছাড়া॥ আর একটি নাউটকেব অন্ভিনয প্রসঙ্গে কেশবচান্দের 
শান পাঁওয়। বায়। ইহা “চিরপ্রীৰ শগ্মার [ ভ্রেলেটুকানাণ সান্তান্তের .] 'নব বৃন্দানন 
অথাৎ ধন্মসমন্য় নাটক 1 উহার অভিনয় হয় ১৮৮২ সনের, ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিশে । 

116 127127% 212770) 007 28106910010] 235 1882 (98800109$) 7১, 0, 
19400700915 146 €7৮% 18212898075 ০1 1165/50 07৮4১৮1679৮ 120 2০, 
1১0৮ 291-927 সাহিভা-পরিষৎ্পত্রিকা) ১৩৩৮ ২য় সংগাঞ্জ পু. ১১৪-১৫। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
চালে লজ সাউ০ম্পাতনা 

এ-পর্য্যস্ত ঘে-সকল নাট্যশালার কথ। বলা হইল, তাহাতে সর্বশেষ 

বে অভিনয় হয়, তাহার তারিখ ও বাংল! দেশে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা- 

প্রতিষ্ঠার মধ্যে বারো বৎসরের কিছু বেশী ব্যবধান । নাট্যশালার এই বারে। 

বৎসরের ইতিহাস অনেকট৷ পুর্বববন্তী কয়েকটি বৎসরেৰ ইতিহাসের মতই । 

এই কয়েক বসরের মধে) কলিকাতায় করেকটি অতি উচ্চশ্রেণীর সখের 

নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয় । 'এই সকল নাট্যশাল। সাধারণ না! হইলেও উহাদের 

সাজসজ্জা! 'অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, এইগুলিতে যেসকল অভিনয় হইত তাহাতেও 

খুব উৎকর্ষ দেখ। যাইত। প্ররুতপ্রস্তাবে সখের নাট্যশালাতেই বাংলা! দেশের 
সাধারণ নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন ও শিক্ষ। হয় । বাংল! নাটক ও নাট্যশালার 

ইতিহাসে, বেলগাছিয়া প্রভৃতি নাট্যশালার মত পরের যুগের সখের 

নাট্যশালাগুলির স্থানও অতি উচ্চে। 

পাথুরিয়াঘাট! বঙ্গনাট্যালয় 
পাঁথুরিয়াণাটা। বঙ্গনাট্যালয় এ-ফুগের প্রথম নাট্যশাল। । উহা! ১৮৬৫ 

সনে বাবু (পরে মহারাজ স্তর ) নতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক তাখার নিজ 

বাচতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে «বিগ্ভাস্ন্দর” নাটকের 

অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয় । 

ইহার পূর্বেও পাথুরিয়াথাট! ঠাকুর-গোষ্ঠটীর আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ 
ছিল । কিশোরী্টাদ মিত্র লিখিয়াছেন১ এই রগ্গমঞ্চে ১৮৫৯ জনে 

“মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের অভিনয় হইয়ীছিল। * এই অভিনয়ের উদ্যোক্ত 

₹ 7 1820 1109 121815 1191551199011016% 01 &গ]চ0% 800 
1151951005 আন9 081100060৮০] 81009 বুট 1018১ 0৮ 
10910001000 20105 07168/110 1765868. 1879, 1), 259, 

+৮৫১ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর “মালবিকাপ্রিক্সিত্র' নাটকের 
শেষ দুই অঙ্গেব পাঙুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন 
( 'সধুস্ৃতিও পৃ. ১২৩ জষ্টবা)। স্ৃতরাং এই তারিখের পরে যে নাটকপানি অভিনীত 
হয়) তাহাধরিয়া লওয়। বাউতে পারে । « 



পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ৫৭ 

ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্্রমোহন | কিশোরীচাদ মিত্র 
যে-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে নির্ভরযোগ্য, তাহার প্রমাণ ১৮৬, 
সনের প্রথম ভাগে মাইকেল মধস্থদনকে লিখিত যতীন্দ্রমোহনের নিয়োদ্ধত 

চিঠিখানিতে পাওয়া! বাইবে 1- 
--নমামার বিশ্বাস, রাজার। [ পাইকপাঁড়ার ] বেলগাছিয়। নাটাশালায় আর কোন 

বাংল। নাটকের অভিনয় করাইছুবন না । আর আমার ত্রাতার নাটাশালার কথ। যদি 
জিজ্ঞাস। করেন, তবে আমার আশক্ক। হয, “মালবিকা”র অভিনয় এই নাটাশালার প্রথম ও 

শেন অভিনয় 1% ( ইংরেজী হইতে অনূদিত ) 

“মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাব্যায় বিদূষকের ভূমিকা 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি তাহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন,--- 
প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে স্টেজ বীধা। হইল । 

বামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাঁজ। মশীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে...বলিলেন--আমি আপনাকে ঠিক 

“রতাবলী'র মত একশান। নাটক লিগিয়! দ্িব।* ঠাহার রচিত 'মালবিকাগ্রিমিত্র 
নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলান। ছোটরাজা। সৌরীন্্রমোহন ঠাকুর সেষ্ট 
একবার পাত্র 8098৪এ অভিনয় করিয়াছিলেন : বড় রাঁজার মন্ররোধে তিনি “কঞ্চকী, 

নাজিয়ডিলেন ?-."আমি বিদুষক সাজিয়াছিলীম,*** 1 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, “মালবিকাগ্রিমিত্রর নাটকের এই অভিনয়ের 

বৎসর-্ছয়েক পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কতৃক পাথুরিয়াথাঁটা *রাজবাড়িতে 
একটি নুতন নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয় ও উহাতে ১৮৬৫ সনের ৩০এ ডিসেম্বর 

“বিদ্যানুন্দরে'র অভিনয় হয় । কিশোরীচাদ মিত্র তাহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন॥-- 
গথুরিয়াঘাট। নাটাশীলায় উহার পর লিছ্যাঞ্ন্দর নাটকের অভিনয় ভয় ।,*'এউ 

নাটকটি রাজ। যতীল্সমৌহ্ন কর্তৃক নাটাকারে লিগিত হয়। তিনি উহা সংশোধন কিয়! 

নমুয "আল্ীল উঙ্গিত বর্জন করেন ।...এউ নাটকটির অভিনয় হখ ১৮৬৫ সানের ডিসেম্বর 

+ “মাইকেল মধুশ্দন দর্তেব জীবনচরিত/--যাগীন্দ্রনাথ বনু । ঠয় নং. পু ২৬৫-৬৬ | 

+''কালিদাস-প্রমীত নালবিকাগ্রিনির নাঈকে? ম'হাস্ুবাদ" করেন শোরীন্গমোহন »|কুপ।-৭ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব নেন । এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংক্ষপ। যথাক্রমে ১২৬৬ ও ১২৮৪ 
পলঙ্গন্দে প্রকাশিত হয়। প্রথন সংস্করণের প্শ্তকে শৌরীল্দুমোহৃনের নাম ছিল ন!, ্ষিতীয় 
শংদর তাহার মাম আছে। ' 

₹ প্ররাতন-প্রসঙ্গ' (প্রথম পধায় )--প্রবিপিমবিহারা গুপ্ত । পূ. ১৫৫ । 

€ ৮ 
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মাসে, এবং ইহা অভিনীত হটয়া যাউবার পর “যেমন কণ্ম তেমনি ফল? নামে একটি 

হাস্তরসাত্মক প্রহসনের অভিনয় হয়। ( ইংরেজী হইতে অনুদিত ) 

১৮৬৬ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখের “সংবাদ প্রভাকর পন্্রেও 

পাইতেছি+_ 
গভ সপ্তাহে [ রেওয়ার | মহারাজ। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়র ভবনে 

আগমন করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত এ রমা ভবন অভি চমতকার কাপে মুসজ্জীতৃত 

কর। হইয়াছিল, শথায় প্রায় অদ্ধ ঘন্টাকাল অবস্থান করিয়। পরে বাবু যঙান্্রমোহন ঠাকুর 

মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্বক তথায় বিগ্ঠান্ন্দর অভিনয় সন্দর্শন কাবয়। ঘথেষ্ঠ আদমাদ 

প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। 

বিষ্ভান্ুন্দর নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হ্য়--১৮৬৬ সনের ৬ই জানুয়ারি । 

এই অভিনয়কালেও রেওয়ার রাজ। উপস্থিত ছিলেন । পরবস্তী ৯ই জানুয়ারি 

তারিখের “সংবাদ পূর্ণচক্ঞরোদয়” পত্রে পাইতেছি,-- 
| ...আমর। শুনিয়! অতিশয় আহ্লাদিত ভইলাম যে রাওয়ার মগারাজ। সে দিবস 

| শানবার, ৬ জানুয়ারি ] শ্রীবূত বাবু বতান্মমোহন ঠাকুরেব বাটাতে বি্যানশার আন্িনয় 
নময়ে উপস্থিত হউয়াছিলেন। আরে। শুনা গেল যে মহারাজ গীত বাগে পরম 

কৌতৃহলাক্রান্ত হয়! আমেটীয়ারদিগকে তিন হাজার টাকা! ও প্রতি জনাব: এক এক পান। 

কাসমেরি শাল পূরক্জার দিষাচিলন | কিস্ত ঠান্গাবা ভক্্রসস্তান ও মানের কারণ উস্চ 

পুরক্ষার গ্রহণ করেন নাউ । 

১৩ই জানুয়ারি তারিখের “বেঙ্গলী' পঞ্ে এই অভিনয়ের একটি দর্থ 

বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণের লেখক অভিনয়ের দু-একটি পদাষ-ক্রটি 
দেখান, কিন্তু বিদ্যা, গঙ্গাভাট, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির অভিনয় অতি চমৎকার 

হইয়াছে বলেন। এই বিবরণ হইতেই আমর জানিতে পারি যেঃ বিদ্যানুন্দর 

নাটকের অভিনয়ের পর পাথুরিয়াধাট। রঙ্গমঞ্জে যে-প্রহসনটি প্রদশিত হয়) 
উহার নায়ক একটি বৃদ্ধ মুন্সেক; তিনি তাহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি 
মনোনিবেশ করিয়া নিজেকে হান্তাম্পদ করেন। এই লেখকের মতে দৃশ্তপট 
ও গীতবাঘ্ধ বেশ মনোরম হইয়াছিল । 

বিভ্যান্থন্দরঃ অভিনয় কে কি সাজিয়াছিলেন, মহেক্্রনাথ বিচ্যানিধি 

“সন্দর্ভ-সংগ্রহে। তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন । তাহ! উদ্ধৃত করা 

গেলঃ-- | 



পাথুরিয়াঘাটী বঙ্গনাট্যালব ₹৯ 

রাজা বারসিংহ € বন্ধমানাধিপতি ) . জীরাধাপ্রসাদ বসাক 

মন্থ্ী শ্ীহরিমোহন কন্মকার 
গঙ্গ। ( তাট ) ৃ ৬গিরিশচন্দ্র চ্রোপাধাক় 

কনর ( কাঞ্চাপুরাধিপতি 

গুণসিন্ধু রাজার তনয় ) রর ঞমহেল্পনাথ মুখোপাধ্যায় 

ধূমকেত ( কোটাল ) ” শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধায় 
বিদা। (রাজা বারসিংহের কন্ঠ)  ** ৮মদনমোহন বন্ধুন। খো? 

হারে ( মালিনী) রর ভরীকৃষ্ণধন বন্দোপাধায় 

্রীধঠীদাস মুখোপাধায় 

৬যদ্ুনাথ ঘোষ ও 
ম্বালাচন।, চপ্ল। ( রাজকল্ঠার দাসী ) নিন 

টটিক ফে 

রঃ হরকমার গা্জাপাধা 

পিগল। ( বাজবাটার প্রতিবাসিনী 

এবং চপলার সত | ীনারায়ণচজা বসাক 

প্রতীহারা পু শ্রাঅমরনাথ চট্টোপাধায় 

পরা ['ভ দত্ু 

পাথুরিয়াঘাটা! বঙ্গনাট্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন -ঘনশ্টায 
বন্তু '* এই নাট্যালয়ে “বিগ্ান্নন্বর' নাটক ৪ “যেমন কর্ম তেমনি ফল" 

প্রহসণটি আট-নয় বার অভিনীত হয় । ১৮৯৬৬) ২৩এ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার । 

তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” হইতে জানা বায় যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 

মভিনয়ে “বিজয়নগরের মহারাজ। সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন ।” 

এই অভিনয়গুলির পর পাথুরিয়াধাটায় «বুঝলে কি না" নাষে একটি 

প্রহসনের অভিনয় হয়। উহার তারিখ ১৮৬৬ সনের ১৫ ডিসেম্বর । সেই 

বৎসরের ২২এ ডিসেম্বর (শনিবার ) তারিখের «বেঙগলী”তে দেখিতে পাই 

গত মিবার পাথুরিয়াঘাটার সখের দলের থিয়েটার নাটাানুরাগী ব্াক্তিগণকে 

গীতবাগ্য শুনাইয়! তৃপ্ত করিয়াছিলেন । প্রায় দ্রুই মাস পুর্ব, বিশেষ করিয়া এই দলের 

* “গভ শনিবার রজনীযষোগে পাতুরিয়্টধাট। নিবাস& বশোধর্শরীশি দেশহিতৈষী 

বিছ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু ঘতীন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বঙগনাটাালয়ে বিদর্ণীসুঙ্গার 

নাটকের অন্তিনয় অবৈতনিক সম্পাদক ভিড হাতা হয়া ছড়ি গর 

হইয়াছে ।”--'সংবাদ প্রভাকর”,। ১৩ই ফেব্রুয়াকি। ১৮৬৬ মঙ্গজাবার | | 
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জগ্ক লিখিত “বুঝলে কি না' নামে একটি বাংল। প্রহসনের সমালোচনা আমরা। করিয়।- 

ছিলাম; এখন আমর হ্রন্দর দশ্প্ট ও উন্নত স্তরের বাগ প্রভৃতির সহিত প্রদশিত 

অভিনয় দেখিয়? সন্তুষ্ট হইলাস।...ঘন ঘন করতালি ও উচ্চহাম্ত ভইতে মনে হয় অভিনয় 

গব কৃতকাযা হইয়াছিল । দ্র-এক জন ছাড়া সকল অভিনেভাঁই বেশ কৃতিত্ব দেখাউয়+- 

ভিলেন ।...অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের মুখের ভাব ক্রমেউ ভীষণ আকার ধারণ 

করিতেছিল। আশা। করি তাহাদের দল পাকাইবার প্রবৃত্তি ই! দ্বারা লোপ পাইবে, 
ও বাডালী সমাজ শান্তি পাইবে : € ইশরেজী হইতে অনুদিত ) 

ইনার পর পাথুরিয়াঘাট। বঙ্গনাটাালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্বের «মাঁলতীমাধ ব” 

নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকখানি ১৮৬৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 

'অভিনীত হয় । পরবর্তী ১৫ই ফেব্রুয়ারি (€ই ফাল্গুন ১২৭৫ ) তারিখের 

“সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি £-- 

মালতীমাধৰ নাটকের অভ্িনয 1।--গত ২৫এ মাঘ শনিবার রাঁতিাতে আমর, 

পাথুরিয়াঘাটায় মালতভীমাধন নাটুকর অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম 1...প্রান্তের 

নায়ক মাঁধব : কিন্ত তাহার আভিনয় প্রীভিকর হয় নাই।...মকরান্দের অভিনয়টা অতিশয় 

মনোহর হইয়াছে । ঠাহার অভিনযে, চতরত", তীক্ষুবুদ্ধিতা, সদ্দাশয়ত:; ও অকপট 

মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাউয়াছে । অঘোরঘন্টের পূজ। মস্ত্রপাঠ। কপালকগুলীর বলিদানের 

উদ্যোগ হইয়াছে বলিষ' জিজ্ঞাসা এগুলি অতি স্থন্দর হইয়াঁছিন্সা। মাধব ধখন মালশাীর 

উদ্ধীরসাধন করিলেন শুন তাহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধিঃ বাধাত হউল দেপিয়? 

ঠাহার প্রগাট কফোধ গালী ন| দিয়। দু প্রতিজ্ঞ সহকারে কটিবঙ্গন, অবাকুলভাবে 

মাধবকে শড়গাধাত করিবার উচ্ঠোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতিশয় চমৎকার 

হইয়াছিল । বৃদ্ধ মন্ত্রীর যৌগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোকসম্বরণ অশ্রীতিকর 

হয় নাই । মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে | কামন্দকীয় প্রতাৎপন্মতিহ শ্রীজনদুল্ল 

প্রশান্ত সাহস ও চতুরত) অতিশয় আনন্দিত করিযাছিল। চল্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্বাৎ 

জলপ্রপাত প্রভতিও যার পর নাউ প্রীতিকর হইয়াছিল । এখানকার একতানবাগ্তের ন্যায় 

বাগ আমর! আর কোথায়ও শ্রবণ করি নাই । * 

* বিশ্বকৌষে'র “রঙ্গীলয় (বঙ্গীয় )১* প্রবন্ধে (পৃ. ১৮১) এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 

'ঙ্গর্ড-সংগ্রহ” পুস্তকে মীলতীমাধব নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ “৩১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭১ 

বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্ত তারিখটি বে ভূলঃ তাহাতে কোন সন্গেহ নাই। “৩১এ 

সেগ্টেন্বক” একটু আশ্চর্যা তারিখ! কিশোরীটাদ মিত্র ঠিকই বলিয়াছেন। ১৮৬৯ সনে 

এই অভিময় স্কয়। 



পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ৬১ 

ইহার তিন দিন পরে--১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মাঙতীমাধব নাটক 

পুনরায় অভিনীত হয়। ১৮৬৯১ ২৬এ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার ) তারিখের 
এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবই" পত্রে দেখিতেছি £-- 

রর লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ভাহার অনেক ইদরোপীয় সহ্চণ সমভিবাযাহারে গত 

। শুধবার রাত্রে বাবু যতান্্রমো্ন ঠাকুরেন বাটাততে 'মালতামাধ্ব শাটাকের অভিনয় 

৷ সনব্শন করিতে গিযািলেন . অনেক ঈডউবোপীয় বিবিও ঠাার দনভিবাাহারে ছিলেন 

মতান্তর বাব হাভাদের সমুচিভ অভাথন। কবিয়াছেন 

মালতীমাধব নাটক পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ৮শ-এগাপ রাও অভিনীত 

হইয়াছিল। 
১৮৭০ সনের প্রথম দিকে পাথুরিয়াঘাটায় ছুইটি প্রধসন মভিনাত হয়. 

এই ছুইটির নাম চক্ষুদান' ও “উভয় সঙ্কট । ১৮৭০, ১*ই মার্চ তারিখের 

“অমুত বাজার পত্রিকা”য় দেখিতে পাই, 

পাথরিয' ঘাট। নাটাাপয় '...শৌরাশ্ বাব এই প্রাম দশ বসব নাট।লিষে ১৩ 

সনির নিমিত্ত যত্রশীল আছেন ও এক্ষণে ছাহার অকঠতভযে প্রধান প্রধান ঈদ [৬৭ 

আহ্বান কাঁরয়। থাকেন ও গ্রাহার।ও দর্শন ও শ্রন্থ ক্রিয়। বখো চিত সঙ্থাষ গ্ুকাশ 

পরিয়। থাকেন । আমাদের খাটকের প্রনান শ্রহাব গ্রহ মে শ্বালোক আকন তান্য়। 

পায় ন।. ভাহ। বলিয়া হাত কি * | 

এনারেই ছটা প্রহসনই টমংকার হউযাত, একটাব নন চগ্বদাণত আদ বটাব নখ 
“ভয় সঙ্কট [ এ দুইটার পরণযন বন নঠীন্্ব বাণ ৪৮৪ 

১৮৭১ সনে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয় হয় নাই । ৮৮৭২ 

সনের ১৩ই জান্রয়ারি সেখানে “কুক্সিণীহরণ' ও উভয় সন্কট' অভিনীত হয়। 

১৮৭২১ ১৫ই জানুয়ারি ( সোমবার ) তারিখে “হিন্দু পেট্রিয়ট? লেখেন, 

পাখুরিয়াঘাট। থিয়েটার ।__-এই নাটাশালাটি রাজ। বতীন্্রনোতন ঠাকুর ও ছাহার 

তা বাবু শোরীন্ত্রমোহন ঠাকুরের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হউন্লেও এই দ্বউ প্বাধিকারার 
ব্দান্যতায় উহ! একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভইয়। দীড়াউয়ছে । সেই জন্য গন বতলর উঠ 

যখন বদ্ধ হউয়। বায়, তথন সাধারণের পক্ষে ডই। অহা নিরাশার কারণ হউয়াছিল: 

এই বংসর আবার উহ" উন্মোচিত হইয়াছে, ও গত শনিবার উহ্ভার প্রথন জভিনয় 

হইয়াছে। আমর কয়েক দিন পুর্বে 'কুক্সিাহরণণ নামে ফেনাটকটির আলোচনা 
করিয়াছিলাম এবারে উহা। অভিনীত হয় । অর্ভভিনয় বরাবরই যেমন হয়? খুব সাফলামণ্ডি 



৬২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

হইয়াছিল ।...এই নাটকের পর “উভয় সঙ্কট' নামে একটি খুব আমোদজনক প্রহসনের 

শভিনয় হয়। ( ইংরেজী হইতে অনুদিত ) 

পরবর্তী ১*ই ফেব্রুয়ারি এই নাটকখানির আর একটি অভিনয় হয় । এ- 

বিষয়ে ১৮৭২, ২১এ কেব্রুয়ারি তারিখে ণ্যাশন্ঠাল পেপার” লেখেনঃ- 

পাথুরিয়াঘাটা। থিয়েটার 1--গত ৮ৎই শনিবার পাত্রে রাজ। যতান্দ্রমোহন ঠাকুরের 

বাড়িতে যে নাটাাভিনয় ভয়, ভাহাতে উপস্থিত খাঁকিতে পাত্রিয়া আমরা বড়ই আনন্ব 

লাভ করিয়াছি. মাটামঞে একটি করুণ-হাম্তরসাজ্মক নাটক ও আর একটি প্রহসন 

দেখান হইয়াছিল । নাটকটি মহাভারত হইছে সঞ্চলিত। প্রহননটির বিষয়বস্তু ই 

পত্রীযুক্ত একটি ব্যক্তিব শীঞ্চন1।...বাজপ্রতিলিধির (লর্ড মেয়োর ) মুতাতে সমবেদন' 

প্রকাশের ছ'দ্দশ্যে আপাতঠ; এই মাটাশালণটি বগ আছে । ( উতরেজা হইতে অনুদিত ) 

কিশোরীটাদ মিত্র তাহার নিবন্ধে এই অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । 

অনেকে সেজগ্ঠ ভ্রমক্রমে ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এই অভিনযকেই রুক্মিণী 

হরণের প্রথম অভিনয় বলিয়। থাকেন৷ প্ররুতপ্রস্তাবে উহ্বার প্রথম অভিনয় 

আরও মাসখানেক আগে হয়। 

'রুঝ্সিণীহরণ নাটকের আরও একটি অভিনয়ের উল্লেখ সংবাদপত্রে 

পাইয়াছি। ১৮৭২ সনের ৮ই মার্চ তারিখের £সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে 

পাইতেছি,_ 
রুঝিনীহবণ নাঁটকাভনয় ;-_গ €ই মাচচ মঙ্গলবার জীলজ্রীযুক্ত রাক্তা যতীন্দ্রমোহন 

ঠাকুর মহোদয়ের পাতুরিয়া খাটাস্থ ভবনে উক্ত নাটকের অভিনয় অতিন্ন্দররূপে নির্ববাহ 
হউয়ছে । নাটকপানি যেমন রসিক কবি কতক বিরচিভ হইয়াছে তেমনি তাহার 

আভিনয়ও স্বিজ্ঞ অভিনেতগণ দ্বার অভিনাত হইয়াছে । সংগীত এবং এঁকতান 

বাদনে শ্োতৃগণ..শীতিল।ভ করিয়াছেন ।-**ধনদাসের অভিনয সর্ববাপেক্ষ। সুনার 

হইয়াছিল এতদ্বাতীত প্রতিরূপগুলিও সর্ববীঙকুন্দর হইয়াডিল.." | 

রামনারায়ণ বলিয়। গিয়াছেন যেঃ মহারাজার বাড়িতে নি সর্বসুদ্ধ 

দশ-এগার বার অভিনীত হয় ।* 

* বঙ্গীয়-গাহিতা-পরিষত গ্রন্থাগারে “উপলংহার' নামে দশ পৃষ্ঠার একপানি ক্ষুদ্র পুত্তিকা' 
পাউরাড়ি। তাহার আখ্যাপজ এইরূপ, 

পাঞুরিয়াঘাটা বঙ্গরনাটালয়। সন ১২৭৮ সালের নাট্যাভিনর সমাপনোগপলক্ষে 
উপসংহার | কলিকাতা ।...সন ১২৯ সাল। 



শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটি.কাঁল সোসাইটি রঃ 

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে উল্লেখ করিবার মত একটিমাত্র 
অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্বক 

পাখুরিয়।ঘাট। রাজবাড়িতে পদার্পণ করেন । তাহার সন্মানার্থ 'রুক্সিণীহরণ' ও 
“ভয় সঙ্কটের অভিনয় হয় । পরবর্তী ওরা মার্চ তারিখের “হিন্দু পেটুরিয়টে' 
এই অভিনয়ের ও রাজপ্রতিনিধির আগমনের একটি দীর্থ বিবরণ প্রকাশিত হয়। 

গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে বহু সন্তান্ত ইংরেজ পুরুষ. ও মহিলা! এই নাট্যাভিনয়ে 

উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নাটকগুলির ইংরেজী চুম্বক * 

দেওয়। হইয়াছিল। অভিনয়-শেবে গবর্ণর-জেনারেল গ্রহস্বামী ও আঁভিনেতাদের 

ধন্যবাদ দেন । 

£যেমন কম্ম তেমনি ফল» “উভয় সন্কট” ও *চক্ষুদান”- পাথুরিয়াথাটা। রঙ্গ মচে 

অভিনীত এই তিনখানি প্রহ্লন মহারাজা নতান্দ্রমোহন ঠাঁকুরের রচনা বলির: 

অনেকের বিশ্বাস । কিন্ত রামনারায়ণ তকরত্বের আত্মকথা হইতে আমর! 

জানিতে পারি যে» তিন এই %তিনখানি প্র২ইসন প্রস্ত করিয়। উক্ত রাজ? 

বাহাছ্ধরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত” হইয়াছিলেন । 

শোভাবজার প্রাইভেট থিয়েটিক্যাল সোসাইটি 
শোভাবাজার প্রাইভেট খিয়েটি ক্যাল সোসাইটি এ-যুশের দ্বিতীয় নাট্যশাল। । 

এই রঞ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক-_মাইকেল মধুস্থদন দত্তের সুপরিচিত 

প্রহসন «একেই কি বলে সভ্যতা 1 মহে্্রনাথ বিদ্যানিসি প্রন্ভুতি অনেকে 
সপ ৯ 

ইহ; রুক্িণীভরণ নাটকের অগম বজনাতে আনিনাত ৬৯যাঁছি, । এই প্রতিকার ।শস 

পষ্ঠ।য় আছে 

ব্রা্গণ 1***দর্শক-মহাশয়েরী । আস্ত পাজিগাহরণ নাউকান্ছিনায়র। অঙ্ক সান) 
এই অষ্ঠাহতে আপনংদ্দের অনুগ্রহ হকার আগর! নাটাফোদে ফে কি যাহ 

আমোদিত ছিলেম ত1 বাকা দ্বার বাক্ত +র। কঠিন 
মহেজ্রেনাথ বিদা নিধি তাহার 'সন্দন্ভ সংগ্রহ পুপ্ছকের ৯৩ পুষ্ঠায লিশিয়া ছেন”- 

“রাপকটি কেবল ১২৭৮ সালে ১১ই চৈর (১৮৭২ খু্ঠান্দে ২৩শে মাচ্চ ) তাঁরিগে 
'কুক্সিণাহরণ' নাটকের অভিনয়াঞ্চে অভিনীত হয় । 

* 'কুল্িণাহবণ' নাটক ও “উভয় সঙ্গট' প্রহসন্মর চক মাইক্ঈকল মধুঙ্দন দের বচন, 

হওয়। সম্ভব । প্রথমটি আসি ্রীযৃত গগেন্দনাথ চটাপাধায়ের নিকট এবং দ্বিতীযটি 

বঙ্গীয়-লাহিতা-পরিষ্ত খ্রস্থাগারে দেখিয়াছি । 
+ 'ভারতিবদ। ১৩২৩ কার্তিক পৃ" ৭১১ ১ (প্রবাম” আশ্বিন ১৩১৮, পৃ, ৭৬২৬৩ । 



৬৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

ভ্রমক্রমে এই অন্ভিনয় ১৮৬৪ সনে হইয়াছিল বলিয়। উল্লেখ করেন, কিন্ত উহ্বার 

প্রকুত তারিখ দে ১৮৬৫ সনের ১৮ই জুলাই, তাহা পরবর্তী ২৭এ জুলাই 
( ১৩৯ শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত নিম্োদ্ধৃত 

পত্রখানি হইতে জানা যাইবে১_ 
মান্তাবন শীয়ক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহোদয়েনু । 

অভাশয়। সম্প্রতি শোভাবাজারস্ত রাজভবনে একাট অভিনয সভ। সস্থাপ্ভা 

হইয়াছে ভাঠাঁর শণাক্ষ নঙ্গীপতি, সভা এবং সম্পীদকের কাষা শ্রীমান রাজকুমার 

বাহাছুরের। নবান্গকে সম্পাদন করিতেছেন | উক্ত ভার উদ্দেশ্য এই মে, নান; 

প্রকার অপুব্ধ নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়। স্গদশেব কুক্জাচার কববেভাপ নিবারণ 

খল) মাক: নম্পারক স্ভাশয় । শারীরিক পরিশ্রম শাব্ার এবং অর্থ পায় করিয়। যে, 

এঈল“ণ যুব! ধনা সপ্ভানের। দেশের পাপাচারের মলোত্গাটনে বত্রনাল ঠইয়াছেন। ইভাও 

এক হাতি আনন্দর বিষয় বলিতে ভইবেক ' ম্মতণব জগদাশ্বরের নিপট প্রাথন। এই থে 

লন ধন “শ(ভাবাজাবগ্ক নাটাসভ্ভ। চিপস্থায়িনা কিয়! ভাহপ মঙ্গল বিধান করবেন । 

শাহ। হউক, শত 5 শ্বাবণ বঙ্গনীষোগে সভার বাবস্থাকমে আধুক্ত রাজ। দেবীকুষ্ণ 

পাহড়ারিব হবনে কবি সাইকেল সধুসদন। দু ্ প্রণী “একেউ কি. বলে সভা 7 পহ্সনের 

প্রথম বার সপ্ন  গ্াদর্শন বর, ভ্যান: হদ্বলোকনাথ নেক ৭ নান হপ্রনম্থানদিগবে, 

সী দিবপ নসগরণ বর হয়) আমিও উক্ত বানি; তে আনন দর্শক রগ স্টপস্তিত ছিলাম, 

াঙ্গানে কমার ব।চাদ্বরের: সস ্িয বালাবেৰ নহি £ সমবেত তইয়। "৭ প্রকার সুনিযমে 

নাটকের মনভিনয় বিস্থার করলেন, তন্দর্শনে চনত হউলান,..৭ বস্তাচং নিমশ্ব্রিতজনন্ত | 

/ এই নাট্যশালায় “একেই কি বলে সভ্যতা” ছিতীষ বার অভিনীত হয় ১৮৫ 

মনের ২৯এ জুলাই তারিখে । ৩১এ জুলাই তারিখে £হিন্দু পেট্রিয়ট, এই 
অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভূল করিয়া ইহাকে 'প্রথম' 

অভিনয় বলিয়াছেন '* এ দেশের সম্ভ্রান্ত লোকের! নীচ আমোদ-প্রমোদে 
ৰং 
পপ ভরা পপ পপ পথ ৯ পপ পপ জাপা পা পলা শপে -সিশা শি ০০০০ শপ শা? শিস 
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শোভাবাজার প্রাইভেট খিয়েটি ক্যাল সোসাইটি ৬৫ 

অর্থব্যয় না করিয়। নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন দেখিয়। লেখক সন্তোষ 

প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, শোভাবাজার নাট্যশালার নাম বেলগাছিয়া, 

পাথুরিয়াঘাট। ও জোড়াস কে নাট্যশালার সহিত রঙ্গালয়ের ইতিহাসে জড়িত 
থাকিবে । “হিন্দু পেট্রিয়ট” মোটের উপর অভিনয়ের প্রশংসাই করেন, কিন্তু 

সেই সঙ্গে একথাও বণেন বে, “একেই কি বলে সঙ্যতা" প্রহসনটি পারিবারিক 

নাট্যশালাতে অভিনয়ের উপধক্ত নয় । ইহাতে এমন অনেক চরিত্র আছে, 

যাহার অভিনয়ে সুরুচি ও স্থনীতি ক্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে । এই অভিনয়- 
প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ৩র। আগষ্ট ( বৃহস্পতিবার ) তারিখে “সংবাদ প্রভাকর' 

যাহা। লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, 
নাগগাভিনয় (একেই কি বলে নছাত। ?)-গত নোমবারেৰ প্রতিজ্ঞানুসারে 

শোভাবাঙার রাজভবনস্থ অভিনয় কীড়র [ণগারিত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। 

রাজ। দেবাকুষ্ণ বাহাছরের ভন্নস্ত একগ নিম্ন তল গৃহে রঙ্গভূমি সংস্থাগিত হইয়াছিল । 
রাজবাটাব কর্তৃণন্ষেত এ বিষয়ে সাহাধাশ্তাব বোধ হইল কয়েক জন রাজকুমারের 

ডছোগেশ এই অভিনধটী প্রদশিত হইয়াছে । হোঁগলকুড়িয় প্রভৃতি নিকটস্থ পল্লীর কয়েক 

জন যু এ বিষয়ে »াহাদিগাপণ বিশেষ নাহামা দান করিয়াচেন। 8, 
দৈন শিডশ্বনা এশা বর্শ গণ নিরমিভ লময়ে অভিনয় গৃহে উপস্তিত ন! হওয়াতে 

বজনা প্রায় দন দাটকার সননল গভনয় গারগ্ত হয়। প্রথমে নট ও ঝটা রঙ্গতৃমিতে 

আগমন কিয় হুর নঙ্গীতে দর্শকের চিন্ত ধিনোদন করিয়। শান। নব বাবু ও 

কালী বাবুর কথোপকথনে সকলেই হীতিলা 5 করিয়াছেন। বৈরাগীর ভাবভর্দি ও বাকেো 

কেহই হান্য স্বরণ করিতে পান মাই) এমন কি, সমুদয় অভিনেতািগের 

মধো বৈরাগী ও কর্তার অভিনয় অর্ভত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। জ্ঞানতরঙ্গিণা সভ[টাও 

যথার্থ তরঙ্গিণী বটে! আমর। জ্ঞানহরঙ্গিনী সভার (পেটরন্) নব বাণুর বক্তৃতা ব্ষিয়ে 

কিঞ্চিৎ ন|। বলিয়। বিরত হইত পাশি না। নব বাশুর বক্ততীকালীন ষে প্রক্কার 

ভঙ্গী করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই হাহাকে প্রকৃত নব বাবু জ্ঞান করিয়াছিলেন। 

যাহ! হউক,* অন্ঠান্ত বিষয়ে [তিনি প্রশংবাভাজন হইয়াছেন । নত্তকীদ্ধয়ের অভিনয় 

অতি চমৎকার । তাহাদের ভাবতঙ্গি ও নৃভযতে, অনেকেরই াহাদিগ্নকে প্রকৃত নত্তকা 

বলিয়। ভ্রম হইয়াছিল। নব বানুব শয়ন্গৃ অতি মনোহারিণী হইয়াছিল। অগ্:পুরস্থিত 

ললনাগণের তাদরীড়া ও নব বাবুর মদে শ্ত্ত্। ও হন্িবদ্দনপপরিজনের অনুশোচনাএঅতি 

প্রকৃত রূপে অভিনয় করা হইয়াছিল । দন বাবুর স্ত্রী হরকামিনীর, মণনাহর লীবণো, 
স্মধূর স্বর ও হাদয়তদী করুণ বিলাপে উ ্িত দর্শকদিগণক বিনোতিত করিয়াছিল। 

শু 
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নায়িকাদিগের মধো হরকামিনীই বিশেষ প্রশংদাগাঁজী হইয়াছেন। সার্জন, 

পাহারাওয়াল।, মুটে, বরফ ও বেলফলওয়াল।, গৃহিণী কমল। গ্রভৃতি অপর অভিনেতৃগণ 

অপ্পাণান্য পরিপাটান সাত অভিন্য করিয়াছেন। দ্বারপালের ভোজপরী ভীষণ গভীর 

শ্বরটা মনে পড়িলে এখনে) আমাদিগেন ঠাংকম্প হয | উনিশ জন অভিনেত। দ্বারা এ 

প্রহদনধানির অভিনয় হইযাছে | 

উক্ত অভিনয স্থলে বাবু দিগস্বর সির, বান কালীপ্রসন্্ সিং. বাধু যতীন্রমো হন ঠাকুর 

প্রভৃতি আনুন এক্ষশঙ নন্্রীন্ত ধাক্তি উপগ্থিছ ছিলেন। সকলেই মুক্তকঞ্ঠে অভিনেতাদিগের 

নাঁধুনাদ করিযাঁচ্েন। অভিনসটা সর্বানন্দর হইয়াছে। আমরাও স্থানের সঙ্কীর্ণ তা 

বাভীত আর কোন দোষ দর্শন করিতে পা।র নাই। 

কবিবর মাই.কল মধস্দব দণ্ভ প্রাতাবিহ প্রহনন মধে। সেরূপ নিপুণত। ও বাবহারাগ্ত- 

ভাবকহা গুণের পারচষ “দ্ধাঁচেশ। আভিনয়ব ভ্বাগণ কোন অংশই তাহার আদগত ভাব 

গ্রকাশ করিতে পরাজ্মুণ ইন নাই। দে রুকল বংক্তির সমক্ষে অভিৎয় প্রদশিত হউয়াছে। 

আাঙাদিগের শাবো বাদি বেহ ন।টেবিখি » বাক্তগ্ণব স্যাম স্গভাবের লোক থাকেন; 

ঠাহাবাও স্দন্ম গোশনাষ নাড়ান, প্রকাণ আ।ন্্য, দর্শন লঞ্ডিত ও হধিত ভইয়াছেন 

নলোহ না| যাহা ভটক আমন কাঁষসনবা-কা। অন্িনযেব কর্ভগণবে- ধন্টাবাদ দিযা 

প্রস্তাবের উপনংহার করিতেছি । বাসাল। দেশ খাহাদগের প্রবন্ধ পুর্বসৌভাগা প্রাপ্ত 

ভউবেন, ঠাঠ।র। সাধু সনাজের মহানুল” নও বলিশা পুন; পুন আ'হতিত হউবেন। এ বিষযে 
অগণুম্ত্র ন'শমাভাব। 

শোভাবাজার নাদ্যশাপার কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন 
কালীপ্রসন্ন সিংহ । কিছু দিন পরে কোন কারণে তিনি এই নাট্যশালার 
সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেনঃ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেহ কেহুও চলিয়। 

যান। কিন্ত তাহা সত্বেও অন্য সদগ্চের| নাট্যশালাটি চালাইয়া উহাতে ১৮৬৭ 

সনের ৮ই কেয়ার । সোমবার ) তারিখে মাইকেলের €কুষ্ণকুমারী, 

নাটক অভিনয় করেন। আনেকে ভূল করিয়া এই তারিখটিকে ১৮৬৫ সনের 
২৪এ জুলাই বলিয়া উল্লেখ করেন । ১৮৬৭, ১১ই দেক্রুয়ারি (সোমবার ) 

তারিখের পহন্দু পেট্রিয়টে বেখিতে পাই 

শোভাবাজীব নাটাশাল11-_কলিকাভাব দেশীয নাটাশাল। গুলি খুব উচ্যমের সহিত 

চলিতেছে । আামর। কিছুদিন পূর্বেবে* এট পত্রিকায় পাথুরধাঘাটা ও জোড়াসণকো। 
নাটাশালা উন্মীচন সম্বন্ধে আ'লাচন। করিযাছিল।ন। গন শুক্রবার রাত্রিতে 

শোভাবাজারের সধের খিষেটারেব দল সঞ্জাশ্ত ও হ্ুন্ব্নাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু 
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দাইফকেল মধুশদন দত্ত প্রণীত ইণরিচিত বিফাগান্ু 'কুষ্কুমারী' নাটকের প্রথম প্রবাশ্ঠ 

অভিনয দেখাইয়। সধ্লা.ক আনন্দিচ করেন। 'কষকুমারা" বাংলা ভাষায় সর্ববশ্রেন্ঠ এবং 

একমাঞ মৌলিক নাটক '.*.*-*নাট।*খে এই নাটকটির বিঁচত্র ঘটনাবলার অভিনয় কম 

ফতত্বের কথ।নয়। এজন) শোভাবাভ|বেব আাচ্ছনেতাদের দে-সকল জ্রটিবিট্াতি হইয়াছে 

সেগুলি ক্ষমার চ'গ দেখ! উচিত] কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাভার নাহাষা বাতিরেকে যাহ 

করা সম্ভব াহার] হাহ। কাঁরয়।ছেশ 1...এই দংলর অভিনেতাদের মধো*যাহার। ধন্দান, 

মদনিকা। ভীমাসংহ। বলন্ত্র ও সত'পান চরিঞের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাদের 

অভিনয়ের বেশ ক্ষম 51 2151 চি: করি ল তাহাব। কালে সুদক্ষ অভিনেত। হইবেন। 

পে-ব্ষিয়ে কোন নন্দেং মাই। (উংরেসা হইতে অনুদিত ) 

কিষ্কুমারী” নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 

একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাশিধির “সন্দভ-সংগ্রহ” পুস্তকে দেওয়া আছে 

আমরা তালিকাটি উদ্ধ। 5 করিতেছি» 

( পুরুষগণ ) 

শরধার বা? শেঝেমাহন বই 

ভীমসিংহ ( ডদয়পু্ধের পাশ। ) প্রীবিঠারালাল চট্টাপাধায় 

বলেন্দ্রসিংহ (এনাণার হ্বাত।) বানু [প্রয়মাধন বসু মাল্পক 

সতাদাঞ (রাণার মন্বা ) কুমার আনন্দকৃষ 

জগংনিংভ ( জমপুর-এহারাঞজ ) , শ্রীউপেন্দ্রকুষঃ 
নাপাধ্ণ মিশ্র 

ধনদান 
( জগৎসিংহ্-মন্ত্রা ) 

(সহারাজের পারিষদ ) 

বাখু বেীনাধন ঘোঁৰ 

বাবু মণিমোহন সরকার 

বেণীমাধব ঘোষ দত 

টা শ্রীজীবনবূ্* দেব 

(স্ত্রাগণ ) 

কৃষ্কুমার। ( রাণা-কণ্ঠি। ) কণার প্রজেজ্াকুষ 

অহলা। বাই (রাণার রাঁণ ) কুনার অনরেন্দকৃ্ণ 

তপস্থিনা রঃ প্রউদয়কুষ। দেব 

বিলাসবতী (মহারাজর রক্ষিতা বেশ্যা) বারতা 

মদনিক। ( বিলানবতার পরিচারিকা। ) বাঠু রাঁমকুমীর মুগোপাধায় 

প্রথম সহচরী শ্রীহরলাল সেন 

দ্বিতীয় সহচরী বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধাষ 



জোড়াসাকো নাট্যশালা 

জোড়ান্াকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর ও গুণেন্দনাথ ঠাকুরঃ 

উভয়েরই বাল্যকালে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝৌক ছিল। * তাহাদের ছুই 
জনের সমবেত, চেষ্টায় জোড়ানাকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি নাটকীয় দলের 

স্ষ্টি হয়। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক-নির্ধাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য 

বরঙ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের ভ্রাতা কষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দনাথ ঠাকুর, 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুব ভগিনীপতি 
যছনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি 00707116600 ০07 171৮৫ গঠিত হয় । 

ইহাদের মধ্যে কুষ্চবিহারী সেনই অভিনয়-শিক্ষক হইলেন। তিনি ১৮৫৯ 
সনের এপ্রিল মাসে অভিনীত “বিধবা-বিবাহ” নাটকে পছ্রষ়ার ভূমিকা 

অভিনয় করিয়াছিলেন । 
ঠাকুর-বাঁড়িতে প্রথমে মাইকেল মধুস্ছদন দরের “ুধকুমারী” এবং 

তাহার কিছুদিন পরে “একেই কি বলে সভ্যতা” অভিনীত হইল। ছুইবারই 
অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর এই দুই অভিনয়ে 

যথাক্রমে কৃঞকুমারীর মাতা ও সাজ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জোড়াসাকে। নাট্যশালার পরিচালকেরা অভিনয়োপযোগী অথচ 

লৌকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংল! নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব 
করিতে লাগিলেন । অবশেষে কমিটি অফ ফাইভ" ঠাকুর-ধাড়ির ভূতপূর্বব 

গৃহশিক্ষক ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের 

* ঠাঁকুরবাড়িতে বরাবরই নাটাণাভিনয় নশ্বন্ধে ঈৎসাহ ছিল নাএখ্ুলাথ গাসর কর্তক 
একটি নাটাশাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথ। উতিপু্ধে বল! হইমাছে | পঙন্দনাথ ঠাকরের 
“আমার বালাকথা' হইতে জানিতে পারা বায় যে গিবাঞ্রন।থ ঠকুন€ এ-পিষায় উৎসাহী 
ছিলেন! সতোক্্রনাথ লিখিয়াছেন,__ 

মেজকাক। [ গিরীন্দ্রনীথ ঠাকুর ] “বাবুবিলাস”? নামে একাট নাটক এটচন। করেছিলেন, 
একবার তার অভিনয়$হয়েছিল। তার মোসাহেবদের মধো দ!দ্নাথ ঘোসাল বলে একটি 

* চালাক চতুর লোক ছিল সে-ই “বাবু সেজেছিল। অভিনয় ক লব ওতরাল বিশেষ 
কিছু বলতে পারি না। আমরা তআর দে মজলিসে আনন পানি, উকি ঝাকি দিয়ে 
বা কিছু দেখা । (ভারতী, আশ্বিন ১৩১৯, পৃ. ৩৪৬) 
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শরণাপন্ন হইয়! সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নিব্বাচন করিয়া দিতে 

অনুরোধ করিলেন। তিনি বিষর ঠিক করিয় দিলে একটি উৎকৃষ্ট বাংল! 

নাটক-রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা! করিয়া! বিজ্ঞাপন দিবার 

ব্যবস্থা হইল। * 
জোড়াসাকে। নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সনের (জুন?) মাসে “ইগিয়ান 

ডেলী নিউজ” পত্রে প্রথমে বহুবিবাভ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য 

বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই কমিটি সংবাদপত্র হইতে 

বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের উপর এই 

নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিটি হিন্দুমহিলাগণের 

তরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার-- এই ছুইটি বিষয়ে ছুইখানি 

উত্রুষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। 

১৮৬৫ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে “ইঙিয়ান মিরার” ( তৎকালে পাক্ষিক ) 

ংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়।__ 
4) তা পেগলা য় বণানি, 

[06 10110৬/11)1১71799 219 01090 1) 1119 00101101062 01 009 
10189981000 [10917910000 0956 81805110 070050010105 010 10100 109119৬1100 
৪1800190%9 :--- 
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1) 7710000 1991719199,--711011 000161010 200 11911)199517094. 
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101০9507 ঘ 91085 00101 131)016501781009, 13, 4. 

[১0010 1) 818৮ 2৮70 1310581)1)009111), 
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| 110 ৬111720 /9170170094, 
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1১010001020 810৮ 17105981005, 
[321)00 17191 1191) 10670106110, 

»1[1179 01785 279 00 05 11061) 11) 139100911, 70101736102 025010917 

60 (09 ০0199900 11168070, তি ৬ 

* 'জোতিরিক্রনাথের জীবন-স্মতি'_-ঞবসভুকমার চট্টোপাধায় । পৃ. ৯৬) ৯৯৭ ১৪ 
১. 
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1771177)) 10211) ২৮17৮১01109 32200 277502101 [৭0006 2],)19৭ 8160 009 
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চ১70010 1091) 27 €017010002 13105938951. 

1391)00 1181 100151009 1380912096- 

বহবিবাহ-বিষয়ক যে নাটকখানি রচনার জন্য জোড়াসাকো। নাট্যশাল! 

কমিটি কলিকাত। সংস্কত কলেজের অধ্যাপক পগ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের 
উপর ভার দেন, তাহ তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই 

নাটকখানির নাম 'নব-নাটক” । রচনার তারিখ--১৫ই বৈশাখ ১২৭৩। 

অবিলম্বে পুক্তকখানি মুদ্রিত ইইল। ১৮৬৬ সনের ২র জুন তারিখের 

“বেললী' নামক সাগাহিক পত্রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটকখানির সমালোচনা 

কর! হইয়াছে । 

রামনারায়ণকে পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬৬ সনের ৬ই মে (১৩ বৈশাখ 

১২৭৩) অপরাহ তিনটার সময় জোড়াসীকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি প্রকাশ্য 

সভা আহ্ত হয় । টেকটাদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব 

করিয়াছিলেন ॥ সভাস্থলে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি 
মিত্র মহাশয় গুণেন্ত্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কারম্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে 

রক্ষিত ছুই শত টাক। পণ্ডিত রামনারায়ণের হাতে দিলেন । * 

ইহার পর নাটকর্টি অভিনয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল । এই 

উদ্দেশ্তে নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং এবড়'র দল--গণেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর প্রভৃতি--এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন । আমরা “জ্যোতিরিন্র- 

নাথের জীবন-স্থতি” নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি যে৪_ ঈ 
*-*এখন হইতে “িড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন । দোতলার 

হলের ঘরে ছ্রেজ বাধ! *হইল। তারপর পটুযারা আসিয়া পীন্ 0909) আকিতে 

আরম্ত কীরিল। 'ডপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমন্দির প্রাসাদ 

অঙ্কিত হইল। নাট্োর্লিগিত পাত্রগুলির*পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়। 
ও সা শিপ পা সপ পপ এ পাপন শশা শি স্পীড পা ও পা আরা পর 

* ৭লাভ-সংগ্রহ'"-মহেন্দ্রনাথ বিস্যানিধি। “রঙ্গতৃমির ইতিহাস,» পু. ১৭। 
চু 
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হইল। আমি হইলাম নটা, আমার জোঠতুত-ভগিনীপতি ৬নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে 
গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি ) সাঁজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৬যছুনাথ 

মুখোপাধায় “চিত্তোষ। আর এক ভতগিনীপতি ৬পারদাপ্রসাদ গঙ্জোপাধায় হইলেন 

গ'বশবাবুর বড় প্রী। স্থপ্রপিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। 
বাকী আমাদের অন্তান্ত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নিদ্দিষ্ট হইল। (পৃ. ১০৪). 
শীযুক্ত মতিলীল চক্রবস্তী “কৌতুকের পাঁঠ লইয়াছিলেন। (পৃ. ১১১)-"আমার এক 

শ্যালক অন্ুতলাল গঙ্গোপাধাষ ছেটগিম্সিব ভনিকায়,- 1 ৬বিনোদলাল গাঙ্গাপাধায় 

( অমুতলালের জোষ্ট ) সুবোধের ভূমিকায়, পৃ. ১১২ )। 

অত:পর ভূমিক| সমঝ্ত স্থির হইয়। গেলে, দোহলার বড় ঘরে, খব ঘট] করিয়া 

পিহার্শাল বসিয়। গেল।***ছঁয় মাস কাল যাবৎ দ্বিনে রিহাসধল, আর রাত্রে বিবিধ 

বন্বসহকারে কন্সার্টের মল| চলিল। আমি খন্নার্ট হান্দোনিয়ম বাজাইতান | 

(পৃ. ১০৭ ১০ 
অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাচার সনণ্ড সঙ্জান্য বাক্তিগণ ও ভদ্রলোৌকেগ। নিমস্থিত 

হইয়াডিলেন। অভিনয়ও গুন নিপুণভার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল তপনকার শ্রেষ্ঠ 
পটুয়াদিগের দ্বার। দৃণ্ঠগুলি (১০০7০) অঙ্কিত হইয়াছিল । ই্রেজও ( রঙ্গনঞ্চ ) যতদুর 

সাধা সদৃশ ও সুন্দর করিয়। সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাণ্ডৰ করিতে যতদূর 

সম্ভব, চেষ্টার কৌনও ক্রট করা হয় নাই। বন্দৃগের শীন্গাশিকে নানাবিধ তরুলত। 
এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পৌঁক৷ আটা দিয়] জুাড়য়া, অতি স্বন্দর এবং সথশোভন 

কর। হইয়াছিল | দেখিলে ঠিক সতাকারের বনের মতই বোব হঈত। (পৃ. ১০৮) 

জোড়াসাকো! ঠাকুর-বাঁড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয়--১৮৬৭ 
সনের ৫ই জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) তারিখে ।* প্রথম অভিনয়-রজনীতে 

প. £008.591ঘ0 শুনার 00 90108৮ 10100)5 1786 ৮ 1790 09 
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৭৩ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

পর্তিত রামনারায়ণ তর্করত্ব দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন । জ্যোতিরিজন্্রনাথ ঠাকুর 

ভাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেনঃ 
প্রথম দ্রিনের অভিনয়ে পঞ্িত রামনারায়ণ তর্করত্র উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় 

শেষ হইলে, ভিনি আনন্দে উৎফল হয় 'ন1-_-র। পলাট (0100 নাই, পলাট নাই বলে, 

এগাঁনে এনে একবার দেখে যাক'_সমালোচকদের উপর এইরাপ নধুবধণ করিতে করিতে, 

তিনি আপনর আনন্দ-সা্চলো গব্িত হইয়া! খুব আশ্মালনন করিয়াছিলেন । 

রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, ঠাকুর-বাড়িতে 

“নব-নাটক” উপযুর্ঠপরি নর বার অভিনীত হইয়াছিল। নব-নাটকের একটি 
অভিনয় দেখিয়। স্মপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সোমপ্রকাশ” ১৮৬৭১ ২৮এ জানুয়ারি 

( .সামবার ) ভারিখে যাহ। লিখিয়াছিলেনঃ তাহার কিয়দংশ উদ্ধত 

করিতেছি, 
শব । আম) িডাণ)াকের নাটাশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে 

গিয়া।৬লঃম 1 এত 1ন নাটক আভনয়ের যে প্রণালী দর্শন বরিলান) তাহ] যদি সর্বঞ 

প্রচশিত ভয়, আমা রিশণ নিশদ্ধ আঞোদ ভোগের একটি উত্কষ্ উপায় হইয়া উঠে। 

নাটাশালণ প্রকাত বাতিচন নিশ্মিত ও জ্রষ্টবার্থগুলি শ্রন্দর দিশেবত শীত ও অঙ্গার 

নময অতিমনৌহ্ণ হথাঁছিল। অধিকতর আঙ্গাদেণ বিষয় 'এই) এসমুদাযগুলি 

এডদ্দেশীষ। শিলজাত। দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালা অগ্যাপিও উতৎক্ হয় নাই। 

এক্জন্য গলারি করা আবশ্ক | নংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখা চোকি সন্নিবেশিত হয়। 

এককালে দ্বা? উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলে সম্মুখের আসন 

গ্রহণ করিবার চেষ্ট। করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘধণ। ও আসনভঙ্গ ইহার ফল 

হইয়। উঠে। অন্ত দিন গালারি ন। হইতেছে, ততদিন আগস্তকদিগকে এক এক করিয়। 

উপবেশন করিতে দেওয়াই পরা মর্শসিদ্ধ। নচেৎ প্রায় ১০ মিনিট কাল রেলওয়ে ষ্টেসনের 

ততীয় শ্রেণীর টিকিট লউবার ন্যায় গৌলযোৌগ হইবে ।*.. 

অন্ভিনতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্তবা অভিনয়ক্রিয়। সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। 

গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রদময়ীয় অংশ উন্তম হইয়াছে এবং 

কা৪3 93:0911910, 1 0080 00 00170আ90. 811৭, 00 আ৪9 00169 11) 10980106 
100) 11911-/0%] 09919.১--1756 14197211721)” 10৮ 1805. 0, 1807 90169055.) 

এই অভিনয়ে যে প্রোগ্রাম ছাঁপা হইয়াছিল তাহার শিরোবেষ্টনের প্রতিলিপি সতোন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের আমার বালাকথা'' প্রবন্ধে €( “ভারতী” আখিন ১৩১১) পৃ. ৬৫০) আছে। তিনি 

লিখিয়াছেন “রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্বের নামে অঙ্কিত” 
হইয়াছিল। 
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নাগর ও গ্রামোর চরিত্রও নৈসগিক তইয়াছে। রঙ্গহূমির নাগর আদি যাবতীয় যুবক 
কুৃতবিদ্ভের আদর্শ হন, তাহ। হইলে দেশের পব্দ মঙ্গল হয। এ বাক্তির অভিনয় দর্শনে 

সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। এগ পণ্ডিতেন চব্িত্র আতি উৎকুষ্ট হইয়াছে। 

সবিরী দাসীর অংশটা জণন্ত হইযাচ্ে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তন হইয়।ছিল, কিন্ত 
সাবিঝৌ শা স্ত্রীলোক ন। হিজড়ে রগ ধাগণ কনে। এ বাক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় 

নাই | সুবোধের শেষ অংশটি বিরপ্ডি উৎপাদন করিয়াছে । অদ্ধ ঘা/কা পযাপ্ত কেবল 

ত্ন্দন খোন্ বাক্তি শ্রবণ করিতে পাবেন খে যুবক অভিমানে অনাধাসে দেশান্তরে 

গমন করিতে পারেন, ঠাহার স্রীলোকের ম্যায় কন্দন সঙ্গত নয় । 

উপনংহারকালে বক্তবা এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রুটি থাকক, সাকলো 

বিবেচন। করিলে গ্রন্থ ও অভিনষ উত্তযই উম হইযডে | 

জোড়াসাকে। নাট্যশালা কমিটি বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাড়। 

আশরও দুইখানি উত্কুষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণ! করিয়াছিলেন । ইহাদের 

মধ্যে একটির বিষয়__হিন্দু, মহিলাগণের বর্তমান ঢ্রবস্থা। এই বিষয়ে “হিন্দু 
মহিলা নাটক রচন। করিয়। সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেনগুপ্ত 

১৮৬৮ জনে ছুই শত টাকা পারিতোধিক লা করেন । কিন্তু নাটকখানি 

'জাঁড়াসাকে। নাট্যশালায় অভিনীত ২য় নাই। কারণ শাটকখানির 

“বিজ্ঞাপন' হইতে জান। পায় নে, ১৮৬৭ সনেই এ “নাট্/শালা-সমাজ বিগত- 

জীবন” হইয়াছিল । 

পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের মত্যাচারের বিময়ে একখানি উৎকুষ্টু নাটকের 

জন্ঠ জোড়াসাকে। নাট্যশাল। কমিটি বে-পুরস্কার ঘোষণা করেনঃ তাহ কেহ 

পাইয়াছিলেন কি নাঃ জানা নাই । 

বহুবাজাঁর বঙ্গনাট্যালয় 

বহুবাঁজার বঙ্সনাট্যালয় এ-গের আর একটি বিখ্যত্তি নাট্যালয়। এটি 

বলদেব ধর ও চুণিলাল বন্থুর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ইহাদের ছুই জনেই 

সুদক্ষ অভিনেত| ছিলেন, এবং ইতিপূর্বে পাখুরিয়াঘাটা নাঁট্যশালার অভিনেতা 

ছিলেন বলিয়। প্রকাশ । এই নাট্যশালাট প্রথমে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে 

বাবু গোবিন্দচন্ত্র সরকারের বাড়িতে অবস্থিত ছিল। বন্ুবাজারের কয়েকটি 
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সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক, এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র* ও অন্ঠান্ত কয়েক জন 

ইহার স্বত্বাধিকারী এবং বাবু প্রতাপচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক ছিলেন। 

এই নাট্যশালার জন্ট বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বনু নাটক লিখিয়! 

দিতেন। ১৮৬৮ সনের গোড়ার দিকে মনোমোহনের “রামাভিষেক" 

নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয় । বরাহনগরবাসী এক 

জন দর্শক এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়া ১৮৬৮ সনের ২৫এ মার্চ 

তারিখের “ন্যাশনাল পেপারে* একখানি পত্র প্রেরণ করেন ) তাহার কিয়দংশের 

বঙ্গানুবাদ দিতেছি, 

সম্প্রতি বুবাজার নাটাসমাজ রামাভিষেক নাটকেব যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, 

সেসম্বন্গে নানা অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে । দর্শক-হিস।বে ও এই দলের প্রতি 

স্থবিচারের উদ্দেন আমি আপনার পত্রিকার মাঁরফৎ কয়েকটি কথা সর্বসাধারণের 

গোঁচর করিতে চাই ।...অর্থবায়ের দ্বার নাটাশীলাটিকে যত তন্দর কণা মাইতে পারে, 

তাহ। কন। হইয়াছিল এবং দৃশ্ভপটগুলিও প্রয়ৌজনানুষাঁথ! হইফাছিল | দ্বিতীয়ত: 
দর্শকগণকে সাদরে অভার্থন। কর। হ্ইয়াছিল। তৃতীয়ত, অভিনেতার। উপযুক্ত ও 

ঠরুচিসপ্পন্ন পোষাক-পৰিচ্ছদর ধারণ করিয়াছিলেন। সব্বশেষে, অভিনয় খুব হুন্দব 

হইয়াছিল। অভিনয়ের বি্ষয়বন্ত্ খুব করুণ হওয়াতে অনেককর ন্বীতিপদ হয় নাই । 

কিন্তু অভিনয়-নৈপুণোর কোন অভাব হয় নাই, কারণ প্রা সবল দর্শক 

অশ্রধারার দ্বারা পোষাক ন্ট করিবার ভয়ে কমাল বাহির করিতে বাঁধা 

হইয়াছিলেন। 

সমালোচকের। চেষ্ঠা করিলে হয়ত কয়েকটি দোঁধ বাহর করিতে পাঁরিতেন) যেমন 

নট গায়ক ছিলেন না, চিত্রার বর্ণ রমণীর উপঘুক্ত নয়, ইতআাদি। কিন্তু এবিষয়ে একটি 

কথা মনে রাখা উচিত, আমি দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়াছি ; তাহার পরে হয়ও অভিনয়ের 

ভুলগুলি সংশোধিত হইয়াছে | 

রামাভিষেক নাটকের পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর 
সতী নাটকের অভিন্য় হয় । ১৮৭৩ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখের “অমৃত 

₹. ৮1891 38101095 13900, 115010091 91160 01 81157809021 011)9)5, 
0:01096019 01 086 730৮0872৮ আাঠি৪0] 1656৩ 28০ হ 105111801 00109] 
(91101060610 11. 1. 0 17150221910, 1919 0118%0018, 2) 1391180007 
2170 2 9 19070706%)  £61)010107970.১--4777710 1 17050717717176 01 
1)18095, 19 11808, 1874. 
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বাজার পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশিত হয়। উহ! হইতে সতী নাটকের 

মুদ্রাঞ্চণ ও মহলার কথা৷ জানা যায়, 
মহাশয় ! সম্প্রতি কতিপয় ভদ্র যুবক কর্তৃক বহুবাজার নাটাশাল। নামক একটা 

নৃতন নাট্য-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার! একটা নৃতন মাঠ লইয়া তথায় নূতন 
নাটামন্দির করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। পুর্তরে ইহীরা রামাভিষেক অভিনয় করিয়া 

লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয় হউয়ীছিলেন। উহারাই রামাভিষেক মুদ্রীঙ্কণ করিয়। 

সর্বব প্রথমে অভিনয় করেন। এবারও এরূপ একথানি নৃতন নাটকের মুদ্্াঙ্কণ কাঁধা 

প্রায় শেষ করিয়াছেন, গুপ্ত অভাদ আরম্ত হইয়াছে এবং বহুবাজার একাতান সমাজস্ত 

সভোর। ইহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। ইহীর1 প্রায় 8৫ বৎসর গুরুতর 
পরিশ্রম করিয়! ইংরাজী যণ্ব সকল বাদন করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত এ্রকাতান সমাজে 

পাঁচ জন লোকের আবশ্যক হইয়াছে! পিওনে! হাঁরমোনিয়ম, কনসাটিনা, সিকলে 

ফুট ও ফ্লাট ফ্রুট বাঁদক।..*কাতানের অধাক্ষ ( বাওমাষ্টার ) শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতী চরণ 

দ|ন চহাঁদিগকে শিক্ষ। দিবেন, নাটাশাল। হইতে যন্ত্র নকল দেওয়া! হইবে এবং উপদেশক 

অবৈতনিক ।**প্রীকামিক্মীচরণ বন্থ। বনুবাজার এঁকাতান সমাজ । ২৬এ জানুয়ারি 

১৮৭৩ । 

১৮৭৪ সনের ১৭ই জানুয়ারি ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে * নূতন 

রঙগমঞ্জে 'সতী নাটক, প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭৪১ ২২এ জানুয়ারি 

( বৃহস্পতিবার ) "অমৃত বাজার পন্রিক1” লিখিয়াছিলেন”_ টু 
ংবাদ।.."ব্হবাজারে কতিপয় ধনাঢা বাক্তি একটা সখের নাটাসমাঁজ সংস্থাপন 

করিয়। একটা রঙ্গ-গৃহ নিশ্মীণ করিয়াছেন। গত শনিবার এখানে সতী নাটক অভিনীত 

হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ আপন আপন অংশ অতি স্ন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। 

অভিনয়টী দেখিয়া আমর! পরম পরিতোষ লা করিয়াছি । প্রশ্থতী ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ 

বাঁকাগুলি কমাউিয়। ফেলিলে ভাল হয়। নাটাস্মাজের এঁকাতান্বাদনটি আমাদের অভি 

নধুর লাগিয়ীছিল। 

সতী নাটকের অনেকগুলি অভিনয় হ্ইয়াছিল। উহার একটি অভিনয়ে 

ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ ব্রাঞ্চ, পাকুড়ের রাজ। এবং 

দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন ৷ এই অভিনয়ের 

* এই ঠিকান। এবং “শনিবার মাঘ ১২৮০* তারিখযুক্ত “সতীনাটকাভিনয়*-এর একথানি 
টিকিটের প্রতিলিপি ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের 
“্বহুবাজার অবৈতনিক নাটাসনাঞ্জ” প্রবঞ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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তারিখ ১৪ই মার্চ ১৮৭৪ । “ইংলিশম্যান* পত্রিকায় এই অভিনয়ের সংবাদ 

প্রকাশিত হয় । * 

১৮৭৪ সনের ৩০এ মার্চ তারিখের “লোম প্রকাশ্রে প্রকাশিত একটি পত্র 
হইতে জানিতে পারি যে, প্রতি শনিবারই সতী নাটকের অভিনয় হইত। 
পত্রটির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করা গেল, 

সম্প্রতি বহুবাজারের কঠিপয সঙ্গান্থ বাক্তি সমবেত হইয়। বহুবাজার বঙ্গনাটালয় 

নামে একটা নাঁটা মন্দির এংগ্াপন করিযাছছেন। গতি শনিবারে এই নাটালয়ে বাবু 

মনৌমোহন বঙ্গ প্রণীত মতীনাটকের অভিনয় হউয। থাঁকে। আনর|, একদিন উক্ত 
অভিনয় দেখিয়। যৎ্পরোনাগ্ড তৃষ্ট ও পরিত্তপ্ত হঈয়াছি।**. 

উপসংহার সময়ে আমরা নাটালয়ের সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্ত্র বন্দোপাধায় 
মহাঁশয়কে ধন্যবাদ ন। দিয়। ন্দ(5 থাকিতে প।বিলাম ন। | 

সতী নাটকের সর্বশেষ অভিনয় হয় ১৮৭৪ সনের ঘঠা এপ্প্রিল। * 

ইহার পর বন্ছুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বস্থুর হরিশ্চন্্র' নাটকের 
অভিনয় হয়। উহার কাল ১৮৭৪ সনের শেবাশেষি। ১২৮১ সালের মাঘ 

মাসের “মধ্যস্থ? পত্রে ( পু. ৪৬৩ ) পাইতেছি৮_- 
হরিশ্ন্দ্র নাটকাভিনয় ।-_বগুবাজা,র হপ্রবদ্ধ বঙ্গনাটাসমাঁজের অবৈশানিক 

রঙ্গভূমিতে বাঁধু মনোমোহন বঙ্গুকুত হরিশ্চশ্দ নাটকের অভিনয় হইতেছে । আমরা 
বারদ্বয় দর্শন করিয়। পরম প্রীত হঈয়াছি। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

কুক্িনন্কাভ্ডাজ ও মক্কগহ্ষতেন আনান অভ্ভিন্স্ত্ 

পূর্ব পরিচ্ছেদে যে-সকল নাট্যশালার কথ বলা! হইল সেগুলি এ-যুগের 
বড় বড় নাট্যশালা। এগুলি ছাঁড়। কলিকাতা ও মফ্ঃম্বলে এই কয়েক 

বৎসরের মধ্যে আরও অনেক অভিনর হইয়াছিল, কতকগুলি নাট্যশালারও 

প্রতিষ্ঠ। হুইয়াছিল। স্থায়ী ফল দেখা যাক আর না-ই যাঁকঃ সে-যুগের 
বাঙালীদের মধ্যে নাট্যশালা! 'ও অভিনয়ের দল গঠন করা সন্বদ্ধে উৎসাহের 
কোন অভাব ছিল না । কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলের! 

সখের থিয়েটার ফীদিয়। বসিতেন, তাহাদের অন্গকরণে মফঃস্বলবাসী সম্পন্ন 

ব্যক্তির অভিনয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হইয়! উঠিয়াছিলেন। এই হুজুককে 
ব্যঙ্গ করিয়। সেকালের “রহ্ন্ত-সন্দর্ভ' নামক মাসিকপত্রে লেখ! হইয়াছিল,__ 

দুভিক্ষ-দমন-নাটক [ যছুনাথ তকরত্ব প্রণাত ]1-নগারে নিভা নুতন প্রঙ্গ | এক 
সময়ে মুদ্্রাযস্ত্রের গর্জনের বিশ্রীম ছিল না, এবং তল্গিস্থত ধগোলাপকাস্ত॥ নগিনাদান» 
'কামিনীবিলাস,” পতীবিলাস। প্রভা» কাঁবাবরকাভিঘাতে বাখদেবাণ অগ্থি চূর্ণ হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহদয় বঙ্গভাষানুরাশীমান্রেই মুচি * হইয়াছিলেন। 
ভাগাক্রমে কবিবর মাইফেল সধুল্দন দত্ত দে বিপদ ভউতে বঙ্গভাষাকে রঙ্গ। করেন। 
এক্ষণে পুনঃ হ্বাটকের শিলা বৃষ্টিতে প্রায় নেই রূপ আপদ উপস্থিত ; প্রায় প্রাভোক গলাতে 

নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিক্ষদ্দ-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জনা একপ্রকার 

উন্মত্ত হইয়াছে! তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষধাকে যথেচ্ছামত অঙ্গভঙ্গ করিয়। ভানসমাজে 

উপনীত করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছে না। যিনি ঘাহ। উচ্ছ। করেন তাহাই নাটক 

বলিয়। প্রচার করিতেছেন ; এবং এমত লোকও বর্তমান হইয়াছে যাহারা ছুভিক্ষকেও 
নাটকের পদার্থ বলিয়। কাগজ নষ্ট করিয়াচ্চে। বৌধ হয় উহার পর হ্গর-বিবার উলাউঠ। 

প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না। ( রহস্ত-সন্দভ, ১৯২৩ সংকুঁৎ, ৪৩ খণ্ড) পু. ১৫৯) 

এই-সকল অভিনয় ও নাট্যশালার সম্পূর্ণ ইতিহাস-সঙ্কলনে নানা অস্থবিধ। 

আছে । প্রথমতঃ১ এই-সকল অভিনয়ের বগুলিরই ল্লিবরণ যে সংবাদপত্রের 

কার্য্যালয়ে পৌছিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ» বেগুলির বিবরণ 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদেরও সবগুলি সংগ্রহ কর ছুরূহ। 



৭৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

সেকালের অনেক সংবাদপত্রের ফাইলই লুপ্ত হইয়! গিয়াছে, অথবা নান৷ 
স্থানে বিক্ষিপগ্রভাবে অযত্রে পড়িয়া আছে । যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির 

ফাইলও সম্পূর্ণ নহে। তাহা সত্তেও পুরাতন সংবাদপত্রে এ-ষুগের ছোটখাট 
অভিনয় ও নাট্যশালার যেসকল উল্লেখ পাওয়। যায়, তাহা নিতান্ত কম 

নহে। বাংল! দেশে পেশাদারী নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 
সখের নাট)শালার ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল অভিনয় ও 
নাট্যশালার পরিচয় দেওয়। প্রয়োজন । 

কলিকাতায় নাট্যাভিনয় 

(১) এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় যে-সকল অভিনয় হয়ঃ 

তাহার মধ্যে বাগবাজার নাট্যসমাজ কতৃক কালিদাস সান্যাল প্রণীত “নলদময়স্তী, 

নাটকের অভিনয় একটি । এই নাট্যসমাজের পরিচালক ছিলেন গোপালচন্ত্ 

চক্রবর্তী; তাহারই উদ্যোগে, ১৮৬৪ সনে বাগবাজার মদনমোহনতলায় 
£নলদময়ন্তী” অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া! জানা! যাঁয়। কিন্তু আমার মনে 

হয়, এই ত্বারিখটি ভুল। বিলাতের ইগিয়া আপিস গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 

“নলদময়স্তী” নাটক আছে। তাহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া! আছে 

১৮৬৮ সন । সমসাময়িক সংবাদপত্রে এখনও £নলদময়স্তী নাটকের অভিনয়ের 

কোন উল্লেখ পাই নাই । 
১৮৬৮ সনে এই নাট্যসমাজ কর্তৃক গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 

ইন্দুপ্রভা” নাটকের অভিনয় হয়। নাটকখানি ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত ; 
ইহার “মঙ্গলাচরণে আছে, 

বাগবাঞ্জার নাটাসমাজের নভাগণ অন্ভিনয়ের কারণ আমাকে এই শশ্থখানি লিখিতে 

অন্থরোধ করেন) এবং লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। 

বিশেষত? উক্ত সভার সভাপতি মানাবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বস্থ মহাশয় 

অন্ুকল্পা প্রকাশ পুর:সর্ গরস্থরচিত সমস সঙ্গীতগুলির সর প্রদান করিয়া? যথেষ্ট উপকার 
সাধন করিয়াছেন ।***মহেশতলা1। ১০ই ফাল্তুন, সন ১২৭৪ সাল। 

“ইন্দপ্রভা" নাটক একাধিক বার অভিনীত হুইয়াছিল । 



কলিকাতায় নাট্যাভিনয় 8৯ 

(২) ১৮৬৫ সনের ১১ই ডিসেম্বর (সোমবার) তারিখের “দংবাদ পুর্ণচন্র্রোদয়” 
পত্রে মাইকেল মধুস্থদন দত্তের পদ্মাবতী” নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ পাই। 
“সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়' লিখেয়াছেন,__ / 

বিগত শনিবার পাগরিয়াঘাট। নিবাসী কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পগ্মাবভী নাটন্ের 

পুন; অভিনয় হইয়া! গিয়াছে । উতিপূর্ব্বে আর ছুবার অত্রতা কোন কোন ভদ্র লোকের 
বাড়ীতে ধ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । বিগত শনিবারের অভিনয় পূর্বেকার ন্যায় 

হয় নাই। অনেক বিষষে ক্রটি হওয়াতে অভিনয়ের কোন কোন অঙ্গের বাঘাৎ 

হইয়াছে ।...পঘ্মাবী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। 

শ্রোতৃবর্গের মধো অনেকে গর্পটির মূল বৃত্তান্ত অনবগনত ছিলেন। কৌন পৌরাণিক গল্প 
না হইলে স্থভাবত; এ দেবীয় লোক তাহাতে আস্তা করেন না । পল্মাবতীর ভাগো সেইটা 

খটিয়াছিল।** 

১৮৬৭ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর গরাণহাটার জয়ট।দ মিত্রের বাটীতে পন্মাবতী 

নাটকের অভিনম্ন হয়ঃ _-এ-কথ! কিশোরীটাদ মিত্র তাহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ।* 

গরাণহাটার অভিনয়কে অনেকে ভুল করিয়! পদ্মাবতী নাটকের প্রথম "অভিনয় 

বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিনয়ের তিন বৎসর পূর্বে পদ্মাবতীর 
কয়েকটি অভিনয় যে হইয়াছিল তাহা উপরি-উদ্ধত “সংবাদ পূর্ণচন্্রোদয়ে*র 
বিবরণে প্রকাশ । ১৮৬৫ সনের অভিনয় গুলির মধ্যে একটি . নগেন্দনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুড়ীপাড়ীর জনার্দন সাহার বাড়ির স্থায়ী 

রঙ্গমঞ্চে হইয়াছিল বলিয়। মনে হইতেছে । জনার্দন সাহার বাড়ির অভিনয়ের 

তারিখ .৮৬৬ সন বলিয়া উল্লেখ কর! হয়, ইহাও খুব সম্ভব ঠিক নয়। 

(৩) ১৮৬৬ সনে (1 )জনাইয়ের পুর্ণ মুখোপাধ্যায়ের আহি্রীটোলাস্থিত 

বাসভবনের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের “নবীন তপন্থিনীগর অভিনয় হয় 

বলিয়। জান। যায় । 

(৪) 'বিশ্বকোষে"র “রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )” প্রবন্ধে বল! হইয়াছে+_- 
পাখুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যান্গন্রের অভিনয়ে ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা 

আড়পুলিতে 'আড়পুলি-নাটাসমাজ? স্বাপিত হয়| এখানে প্রথমে হাখেতা) পরে 

“শকুন্তলা” ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? এঅভিনীত হয় | ১২৭৩ সালের বৈশাখ মানে 

(১৮৬৬ থুষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। উহার পর এই “দলে 
শপ আগ পেশি | পাশপাশি ্পাশেপপশীশ শি পা শশা শশী ৮ শিপ শীলা পিশিস্পীপপ পা সি শি পাদ শশী শি? শপ শি শা শি লি শি শশী সদ সপ শী শি সপ পপি 

10197100011] 1117000 1072012- 67427442 17521080192), 10. 20), 
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শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের “ন্দ্রাবলী' নাটক ও 'এ রাই আবার বড়লোক" প্রহসন অভিনীত 
হয়। 'গ্রাণীবৃত্তান্ত, প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক (সেক্রেটারী ) ছিলেন। 

( ৫) ১৮৬৬ সনে &?জুন মাসে) ভবানীপুরে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 

'বীতার বনবাস” নাটকের অভিনয় হয়। কিশোরীটাদ মিত্রের নিবন্ধ হইতে 

জান| যায়, এই অভিনয়টি ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়িতে 

হইয়াছিল। 

১৮৬% সনের ৭ই জুলাই তারিখের «বেঙ্গলী” পত্রে এক জন দর্শক এই 
অভিনয় সম্বর্জে একখানি পন্ধ প্রকাশ করেন । এই পত্রপাঠে আমরা জানিতে 

পারি, ভবানীপুরে দীতার বনবাস” নাটকের প্রথম অভিনয় মোটের উপর 

খুব ভাল হইয়াছিল । পত্রখানিতে আরও প্রকাশ, ১৮৬৬ সনের প্রথমার্ধে 

কণিকাতায় বহু নাট্যাভিনয় হইয়াছিল | * 

(৫) ১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে শকুন্তলা নাটক পুনব্বার অভিনীত 
হয়। কিশোরাচাদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,-“১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে 

কলিকাতায় “শকুস্তলা'র দ্বিতীয় অভিনর হয়? এই অভিনয় কাপারিপাভায় 

একটি বাড়িতে [ কালীকষ্ণ প্রামাণিকের ] হইয়াছিল, কিন্তু সিমলার 'মভিনয়ের 
মত এ অভিনয়ও তেমন ভাল হয় নাই । ৭ ১৮৬৭ সনের ১০ই জুলাই তারিখের 
ঞাশন্যাল পেপারে” কিন্ত অভিনয়টির প্রশংসাই কর! হয়। এই সংবাদপত্র 
বলেন”--"ছু-একটির কণা ছাড়িয়া দিলে বাকী সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই 
আশান্রূপ হইয়াছিল। এই নাট্যশালাটি সর্বজনপ্রশংসিত।” রাধামাধব 

করের স্বৃতিকথায় আছে যে, এই বাড়িতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল) এবং 

১1500086079 0790 07110960 1001001570810099 ভা1)1017) 17259 

&119905 19190 01909 10) 08100000008 6001596 91%11101061)3, 11001 

8050 8৮ 01) 11010110019)19 012708610 0709 10100 108০ 19615 00179 

00 01 079 01717900181 [035,০৮0 াত190019 ৬11) 609009 105 &)৪ 

1186 00100500909 65290559200690. 070 10019 01 9981, ৪ 
131105/2011)019, 010 0179 তা17016, (116 199170111097109 89 01৮) 01 ০৭1 
0996 201010901211010-৮71056 176)870166 107 1015 7, 1866. 

1 এখানি নন্দকুমার পয়র অভিজ্ঞীন শকুস্তলা" নাটক বলিয়া! মনে হইতেছে । 
প্িত রামনীরায়ণ তককরত্বেরও একখানি 'অভিজ্ঞানশকুন্থল' নাটক ছিল। উহ ১৮৬০ সনের 
শেষে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকগানি “কলিকাত। শশকারি- 
টোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন মোষের বাঁটাতে ৫ (বার অভিনীত হয় ।” 
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সেই রজমধে শকুস্তলা'র সহিত মাইকেলের ধবুড়ো৷ সালিকের ঘাড়ে রো? 

প্রহসনও অভিনীত হয়। 

(৬) ১৮৬৭ সনের ২রা নবেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা 

হ্মেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাকো) কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ 

মুখোপাধ্যায় প্রণীত «কিছু কিছু বুঝি নামক একটি প্রহ্নের অভিনয় হয়। 
এই প্রহসনটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত বুঝলে কি না, 

প্রহসনের অনুকরণে রচিত । এই প্রহসনের মুখবন্ধে লেখক বলিতেছেন» 

“কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ-বৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন-বিষয়ক 

একখানি প্রহসন আমাকে গ্রস্ত করিতে বলায়) স্ুরাসেবন, ইন্ত্রিয়পরতন্ত্রতাঃ 

অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়।, ইত্যাদি 

কয়েকটি প্রস্তাবে এই পিছু কিছু বুঝি প্রহ্সনখানি প্রস্তুত করিলাম ।” 

লেখক নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেও পুস্তকখানির বিষয়বস্ত বিশুদ্ধ 

সমাজ-সংস্কার নয় । যে-কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির সর্বত্র পাথুরিয়াঘাট। 
রাজবাড়ির প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল। প্রহসনখানি মুদ্রিত 
আকারে প্রকাশিত করিবার সময়ে এই সকল অংশের অনেক বর্জন কর! 

হয়; বিশেষ করিয়া দত্তবক্রের চরিত্র--মাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুব্ুকে বিদ্রপ 
কর! হইয়াছিল বলিয়! প্রকাশ-_তাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই । এই অভিনয়টি 
এক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য । ইহাতেই সর্বপ্রথম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 
ও ধর্মদাস স্থরঃ একজন অভিনেত! হিসাবে ও আর একজন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ 

রূপে অবতীর্ণ হন। ধর্মদাস সুর এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ নিশ্মাণ 

করিয়াছিলেন এবং দস্তবক্র মুরাদআলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা অর্ধেন্দুশেখর 
মুস্তফী অতিশয় নিপুণ্রভাবে অভিনয় করেন। ধর্দান সুর তাহার “আত্ম- 

জীবনী'তে লিখিয়াছেন,-_ 

কয়লাহাটার «কিছু কিছু বুঝি” সম্প্রদায়ের ঘখন রিহার্সাল চলিতেছে, তথন মুন্তফি 

মহাশয় আমার শিল্পনৈপুণা সম্বন্ধে পরিচয় দিয়। ও ঠাহাদের সকলের মত লইয়া আমাকে 

ক্রেজ সাণানেজার করিলেন। আমার এই প্রথস্ম প্রবেশ ও এই উন্নতি, মুস্তফিরও এই গুথম 
প্রবেশ ও শিক্ষকতীয় উন্নতি | উক্ত সম্প্রদায়ের কয়েক রাত্রি অভিনয় হইবার পর কোন 

বিশেষ কারণ বশত: উত্ত থিয়েটার উঠিয়া গেল রর ( 'নাটা-মন্দিরঃ, ভাঁজ ১৩১৭, পৃ. ৯৭) 

৮ 
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এবং অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে গিরিশচন্ত্র তাহার “নটচুড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' 

পুক্তিকায় ( পৃ. ১৭ ) বলিয়াছেনঃ 
“কিছু কিছু বুঝি'তে অর্দেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদাপণ | 

উক্ত ল্লেষ প্রহসনে তাহার তিনটা অংশ ছিল। তাহার একটা অংশ রাজবাঁটার কোন 

সঙ্গান্ত বাক্তির বিজ্রগা। "ইহাতে তিনি তাহার পিভৃদ্সা-গৃহে বিরক্িভাজন হন; তাহার 

পিতা তাহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্ত নাটামোঁদী অর্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, 

তাহাতে তাহাকে পিতৃঘসার [ মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের জননীর ] গৃহ পরিভাগ 

করিতে হয়। 

এই অভিনয় খুব সফল হ্ইয়াছিল। যেদিন এই প্রহমনের অভিনয় হয় 
সেদ্দিন অভিনয়স্থলে মাইকেল মধুস্দন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের 
কৌশল দেখিয়া তিনি না-কি আনন্দে উৎফুল্ল হুইয়। বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ_- 

*মৃত্িকে রে বাবা মৃত্তিকে !» অর্থাৎ, এই অভিনয়ের তুলনায় পূর্বেকার 

'মার-সব 'অভিনয় একেবারে মাটি ! 

ইহার কিছুদিন পরে প্রিয়নাথ ঘোষের বাড়িতে 'রত্বাবলী'র অভিনয় হয়। 

এরই সঙ্গে একটি প্রহ্সনও অভিনীত হ্ইয়াছিল। এই প্রহসনটি আবার 
ভোলানাথ মুখোপাব্যায় রচিত «কিছু কিছু বুঝি”র জবাব এবং ইহার গানগুলি 

প্রিয়মাধব বস্ত্র মল্লিক রচিত! 

(4 ) ১৮৬৮ সনে কলিকাতায় অনেকগুলি ছোটখাট অভিনয় হয়।' ইহার 

কয়েকটির সন্ধান আমি পাইয়াছিঃ_ 

(ক) এই বৎসরের ২৫এ জাঙ্ুয়ারি চোরবাগান সখের নাট্যশাল! কর্তৃক 

£উধানিরুদ্ধ' নাটকের অভিনয় হয় । * 

( খ) ১৮৬৮ সনের ১৮ই মার্চ তারিখের "্ঠাশন্যাল পেপারে? প্রকাশিত 

একখানি পত্র হইতে জান। যায় যে, সেই বৎসর আহিরীটোলার রাধামাধব 

ঈ* 000 9810108 1091075 1236, 10910 10051699. ১ 80009 11197708 10 

8৮900 009 017980109. 10911001009 01 (0919011000112.-,)1--1075 77/:0741 
48106 107 29002 5, 1868 ( ৬9010989085. ) 

উষানিরদ্ধা নাটক মশিমোহন সরকারের রচিত । ১৮৬৩ সনের গোড়ায় উছ। 
প্রকাশিত হয়। ্ 
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হালদারের বাড়িতে «বেশ্টান্ুরক্তি বিষম বিপত্তি * নামে একটি প্রহসনের 

অভিনয় হয় । 

( গ) ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাসে 'জানকী-বিলাপ+* অভিনীত হয় । ণ* 

(ঘ) এই বৎসরের ১৮ই এপ্রিল এবং তৎপুর্ব্ব বসরে শিবপুরে লোকনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে “কষ্ণকুমারী” নাটকের অভিনয় হুইয়াছিল। ১৮৬৮, 

২৭এ এপ্রিল (১৬ বৈশাখ ১২৭৫ ) তারিখে «সোমপ্রকাশ" লিখিয়াছিলেন,-- 
৯ই বৈশাখ সোমবার 1--গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চট্টোপাধায়ের 

বাটীতে কষ্কুমারী নাটকাভিনয় হউয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অভিনয়টি 

আরও উৎকুষ্ট হইয়াছিল! সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্তবা সম্পাদন করেন। 

বিশেষত; গত বৎসরের কুষ্ণকুমারী অপেঙ্গ। এবারের কষ্ককুমারীর অভিনয় অনেক গুণে 

উত্তম হইয়াছিল । 

(উ ) এই বৎসরের ৯ই মে ঠনঠনিয়। নাটাশালায় [২২২ নং কর্ণওয়ালিস 

বট, রুষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ি ?] নিমাইঠাদ শীল রচিত “এরাই আবার বড়লোক' 

( ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত ) নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৬৮ সনের 

১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৫ ) তারিখের “সোমপ্রকাশে জনৈক দর্শক ইহার 

অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি, 
সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটা নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার তায় “এরাই 

আবার বড় লোক" নামে এক নাটকের অভিন্য হইয়া গিযাছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান 

বাদ্য ও গীতও হউয়াছিল। 

নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংনার্ই। স্থরাঁপানের দোষোলেখ করিয়া তাহ। হইতে 

লোককে পরাধুখ কর! ও সুরাপান প্রভৃতি কতিপয় কৃক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নবা 

বাঙ্গালির যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংক্গরণে প্রবৃত্ত হঈয়াও বিফলপ্রবত্ব ও পরিণামে 

হাস্াম্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ কর! এই নাটকের উদ্দেশ্ঠ |... 

গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিনয় অতি সুন্দর ও যাবতীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী 

হটয়াছিল। অ্ুঙ্গভঙ্গী, আর্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও সৃতকল্প হইয়া! শয়ন 

* বেশ্ঠান্ুরক্তি বিষমবিপত্তি। প্রহদন। কোন নাট্যান্ুরাগি বাক্তি কর্তৃক প্রণীত | 

সন ১২৭০ র্ 
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এবং লুখান্ত বিছ্বাৎ মেধগঞ্জন ও বজ্রাথাত প্রসৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ 

হউয়াছিল। মাষ্টার কেষ্ঠোকিশোর” অতি চমৎকাপ্ন অভিনয় করিয়াছিলেন |... 

(৮ ) ১৮৬৯ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়াস্থিত 

উদ্ধানে চৈত্রমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১৮৬৯, ৯ই এপ্রিল তারিখের 
£এডুকেশন গেজেট” পর্রে প্রকাশ, এই মেলা উপলক্ষে কলিকাত। সংস্কৃত 

কলেজের কতিপয় ছাব্রকতক সংস্কৃত নাটক “বেণীসংহার” অভিনয়ের কথ। হয়। 

পরবর্তী ১৬ই এপ্রিল তারিখে «এডুকেশন গেজেট+ লিখিয়াছিলেনঃ-- 
বহুল হইল, আমাদিগের দেশে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের প্রথ। বিলুপ্ত হইয়। 

গিয়াছিল। এই মেলায় এ বৎসর বেণী সংহার নামক সংস্কত নাটকের অভিনয় হইবার 

উদ্ধযোগ হয়|... ৰ 

কিন্তু ভিড়ের গগুগোলে অভিনয় অল্লক্ষণ হইবার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
(৯) ১৮৭* সনের ফেব্রুয়ারি মাসে দোলপুর্ণিমার দিন আহিরীটোলাস্থিত 

জনাইয়ের যুখোপাধ্যায়দিগের বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 
ভ্যালারে মোর বাপ" নামক প্রহসন (১২৮৩ সালে প্রকাশিত) অভিনীত 

হয় । * 

(১০) ১৮৭১ সনে রাসের এক রাত্রিতে বেণেটোলায় ৬বাত্তিচন্ 

ভট্টাচার্ঘের বাড়িতে হাবড়া-ব্যাটরার বঙ্গ নাট্যবিধায়িনী সভার সভ্যগণ 

কালীপদ ভট্টাচার্য্য রচিত 'প্রভাবতী” নাটকের অভিনয় করেন। ১৩০৭ সালে 

মিনার্ভ থিয়েটারে প্রদত্ত অর্দেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা হইতে আমর। জানিতে 

পারি ষে এই অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখরের সখের কনসার্টের দল বাজনা বাজান। 

তিনি বলেনঃ 
রীসের এক রাত্রিতে (১৮৭১) বেণেটোলায় ৬কাস্তিচন্ত্র ভট্টাচাযোর বাড়ীতে 

আমাদের বাজনা হয়। সেইদিন হাবড়া বাঁটরার এক থিয়েটারের দল 'প্রভাবতী” 

অভিনয় করেন। 

(১১), ১৮৭২ সনের পুজার সময় চোরবাগানে লক্ষীনারায়ণ দত্তের 

বাড়িতে «“সধবার একাদশী ও “বিয়ে পাগল! বুড়ো”র অভিনয় হয় । 

* মিনার্ভা থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা (১৩০৭) প্রঙ্গীলয় (বঙ্গীয় )*-_ 

বিশ্বকোষ । 



মফঃস্বলে নাট্যাভিনয় 

যেমন এখনঃ সেকালেও তেমনি কলিকাতাই সব বিষয়ে বাংলা দেশের 

কেন্জ্রছিল। কলিকাতায় নৃতন কোন ফ্যাশন্ বা নূতন কোন হুজুক দেখ৷ 

দিলে অনতিবিলম্বে তাহা মফঃম্বলে ছড়াইয়া পড়িত। নাট্যশাল। ও 

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই | কলিকাতায় নাট]াভিনয় 

প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মফঃম্বলের ধনী ব্যক্তিরাও নাট্যাভিনয় সন্বন্ধে 
উৎসাহিত হুইয়া উঠিলেন। 

মফঃস্বলে অভিনয় বরিশালেই সর্বপ্রথম হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। 

১৮৫৬-৫৭ সনের কাছাকাছি “ম্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় 
অনুমান করা যায় । নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেওঃ, সরকারী 

ডাক্তার-রূপে বরিশালে অবস্থিতিকালে ডাঃ হর্গীদা করই যে ইহা রূচন৷ 

করেন তাহা স্থুনিশ্চিত। বাঁরশাল হইতে দুর্গীদাস বাবু ঢাকায় বদলি হুন, 

তাহার সহকারী বৃন্দাবনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় 
নাটকখানি মুঁদ্রত করেন। তিনি “বিজ্ঞাপন” পত্রে লিখিয়াছেন,_ 

প্রায় আট বৎসর অতাত হইল কতিপয় সহ্দয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার 

নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।***ঢাঁক।। ১২৭০ সাল। ভীং৩০ আধাঢ়। 

ইহার পর ১৮৫৮ সনের জুন যাদে জনাইয়ের জমিদার পুর্ণচনত্ 
মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সেই গ্রামে “অভিজ্ঞান শকুস্তল।” অভিনীত হওয়ার 

কথ পুর্ববেই বলা হ্ইয়াছে। সেই বৎসরেই “(১২৬৪ মাঘ) জেলা 
যশোহরের অধীন রাডুলি গ্রামের রাজকীয় বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রের! 
অতি উৎকষ্টরূপে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদরশনপূর্ববক অনেকের মন 
মুগ্ধ করে ।” * 

এই অভিনয়ের পর ১৮৬৬ সনের ৩১এ ডিসেম্বর (১৭ পৌষ ১২৭৩) 

তারিখের «“সোমপ্রকাশে” প্রকাশিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই+_ 

আগড়পাড়ার নাটাশাল1।--আমর। আহ্লাদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় 

নাটক অভিনয়ের যে স্থপ্রণালী হইয়াছে, মফন্বলে তাহার অগ্জুসরণ কর! হইতেছে ।.. 

* সংবাদ প্রভাকর ১ বৈশাখ ১২৩৫ ( ১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)। 
নব ৬ 
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৮ পৌষ শনিবার আগড়পাঁড়ায় “বিদ্যাস্ন্দরেশর অভিনয় হয়া গিয়াছে । এউ 
উপলক্ষে জোড়ান কোর সংগীত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটী নূতন হউয়াছে, এবং 

ইহার মধ্ধো যে সকল লোক আছেন, ঠাভাঁদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা 

সংগীত শ্রবণে সন্ত্ঠ হউয়চি |... 

যাহ। হউক, আমর। আগড়পাড়ায় শনিবার হবে মাগন করিয়াছিল।ম |১,, 

১৮৬৮ সনের কাছাকাছি জনাইয়ের উকীল ও জমিদার অতুলচন্্র 
মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে «সোশ্বাল ইম্প্রভমেন্ট সোসাইটি নামে একটি সভা 
গঠিত হয়। এই সভার একটি নাট্যবিভাগ ছিল। এই নাট্যাভিনয়ের দল 
১৮৬৮ সনের মে (1) মাসে মাইকেল মধুস্দনের “একেই কি বলে সভ্যতা” 
অভিনয় করে । * 

১৮৭০ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজ-গৃহে ছাত্রমণ্ডলী কর্তৃক 

দীনবন্ধু মিত্রের «নবীন তপস্থিনী” নাটকের অভিনয় হয় । পরবর্তী ১লা আগষ্ট 

তারিখের “ই্দু পেটুরিয়ট? পত্রে এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়) তাহা 

হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অভিনয়ের শেষে উপসংহার-হিসাবে 
যে কবিতাটি পঠিত হয়ঃ তাহাতে দীনবন্ধুর প্রশংসাস্থচক এই দুইটি পংক্তি 
ছিলঃ-- 

বন খান্তি দীনবন্ধু রেখেছ ধরায় । 

” একাধারে এত গুণ দেগ। নাহি যায় ॥ 

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৭০ ২৯এ জুলাই তারিখের «এডুকেশন গেজেট 

ও সাপ্তাহিক বার্ভাবহে” একখানি পক্র প্রকাশিত হয়। অনেক জ্ঞাতব্য 

তথ্য থাকায় সমগ্র পত্রখানি নিম্ে উদ্ধত হইল,_- 

সম্পাদক মহাশয় গত কলা রজনীযোগে কুষ্ষনগ্ কলেজ-গুহে «নবীন তপশ্থিনী" 

নাটকের অভিনয় হইয়। গিয়াছে । অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই কুষ্ণনগর কলেজের ছাত্র 
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মফংস্বলৈ নাট্যাভিনয় ৮৭ 

কয়েক বৎসর অতীত হইল কৃষ্ণনগর কলেজের কতকগুলি ইংরাজী সাহিতানুরাশী ছাত্র 

উংরাজী প্রবঙ্গাদি রচনা ও পাঠের নিরিত্ত 'সাহিতা সংসৎ নামক একটী সভা সংস্থাপিত 
করেন। উক্ত সভার জন্মদিনের স্মরণার্থ বর্তমান ও বিগত বর্মের মে মাসে দুইটা 
ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে । প্রথম বারে য়াশডিশনের «কেটে, 

ও দ্বিতীয় বারে মহাকবি সেক্সপিয়র বিরচিত «বিনীসীয় বণিক" অভ্ভিনীত হয। দ্বই বাঁরেই 

'সাহিতা সংসৎ নাটকাভিনয়ে অচিন্থিতপূর্ব কৃতকাধাত। লা করিয়া অত্রন্থ উংরাজগণের 
প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । সাহিতা সংসতেব কুতকাঁধাত। দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়। উত্ত 
কলেজের মাতৃভাষান্বরাগী কয়েকজন ছাত্র বঙ্গনাটকের অভিনয়ার্থ দলবদ্ধ হউয়। 
“গোয়াড়ি বঙ্গ নাটাভিনয় সভ।' নামক একটী অভিনব সংসৎ স'স্থাপিত করিয়াছেন । 
তাহাদিগেরই যত্ত ও পরিশ্রমে গত কলোর মঙ্তোৎসব সংসাধিত ভইয়াছে। অভিনয়স্থলে 

কুষ্ণনগরস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত চিলেন। সজ্জনজেষ্ঠ শুভ্রণীস শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু 
লাহিড়ীও দর্শকশ্রেণীব অন্তর্গত ছিলেন। অভিনীত নাটকের প্রাণতা। মান্তবর শ্রীযুক্ত 

দীনবন্ধু বাবু শারীরিক অন্বস্থত। নিবনদন উপস্থিত হতে পারেন নাউ। শুনিলাম, তিনি 

উক্ত অভিনয় ক্রিয়। সুলম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ২০০২ টাকা অর্থপাহাধা করিয়াছেন । 

অভিনয় ধড় মন্দ হয় নাউ । প্রথমবরতীদিগের পক্ষে ইহাই উত্তম বলিন্তে হইবে 1 ক্ুষ্গনগরে 

আর কগন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয় নাউ। এই উহার প্রথম শত্রপাত। 

মাশীর্বাদ বরুন) আমাদের ন্বপ্রশ্চত সমাজটা দীর্ঘজীবী হয়। একান্থ বশন্বদ-আমি 

একজন নাটাপ্রিয়। কুষ্খনগর ১৮1৭1৭০ | 

ইহার পর আমর হুগলীতে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাই । ১৮** সনের 
১৪ই নবেম্বর তারিখের “সোমপ্রকাশ হইতে আমরা জানিতে পারি, 
১২৭৭ সালের *৩০এ আশ্বিন [ ১৫ই অক্টোবর ] শনিবার হুগলীর 

ঘুটিয়া বাজারের নব-নির্মিত রঙ্গতূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রযুক্ত বাবু 
নিমাইঠাদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত 

হইয়াছে । - * 
১৮৭১ সনে মহেশপুর গ্রামে দানবন্ধু মিত্র প্রণীত £লীলাবতী” নাটকের 

অভিনয় হয়। ১৮৭২ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের £অমৃত বাজার 
পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে পাইতেছির-_ 

মহাশয়-_ব্গিত ১৩ই পৌধ তারিগে গ্রহেশপুর গ্রামে “লীলাৰত্া নাটকাভিনয়,পুন, 

সংঙ্গরণ শহাসমারোহে সম্পন্ন হইযাছে ।.. জী বিন শ্চন্র শগ্াা। | বুষ্জনগর। ১১৪ 

জানুয়ারি | 



পর-বৎসর ১৮৭২১ শ*এ মার্চ তারিখে বন্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্ত্র 

সরকার প্রভৃতির উদ্মোগে চুঁচুড়ায় শ্তামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাঁড়িতে 

£লীলাবতী” নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । ১৮৭২, ৫&ই এপ্রিল (শুক্রবার ) 

তারিখের “এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ভীবহে” এই অভিনয় সম্বন্ধে 

একখানি পত্র প্রকাশিত হয় । পত্রথানি এইরূপ*-- 
চূচুড়াষ লীলাবতী নাটকাঁভিনয় | 

সম্পাদক মহাশয় । প্রচলিত জঘনা যাবার পরিবর্তে নাটকাভিনয় দেশমধো 

লন্ধাধিকার হয় ইহ। বাঞ্চনীয় | 

বিগত শনিবারে চ'চুড়া শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটস্থ মল্লিকবাটীতে বাবু দীনবন্ধু মিত্র 

প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক 

সমবেত হইয়াছিলেন। কিস্তু আক্ষেপের বিষয় এই ঘে, বাড়ীটী অতাপ্ত সংকীর্ণ বলিয়। 

মহা কোলাহল হইয়াছিল। অনেক নিমন্তিত ভদ্রলোক স্থানাভাবে দাড়াউয রাত্রি শেষ 

করিয়াডিলেন। সমন্ড রাত্রি জাগবণ করিয়াও এবং হুচারুরূপে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলান্ত 

করিতে পারেন নাউ । 

রাজি সার্ধ দশ ঘটিকাঁর সময় পূর্বোক্ত নাটকাঁভিনয় কাধা আরম্ভ হইল। এঁকতান 

বা্ঠকরেরা আপনাপন যশ্ত্ে স্বর গিলাইয়া বাজনা আবম্তভ করিল। বাগ্ঠ শুনিয়। 

দর্শকবুন্দের অন্তরে বিকটভাবের আবিভাঁব হউযাচিল। সকলেই বিদ্ধপ করিলে 

লাগিল ।...... 

দৃ্ঠ গুলি বড় মন্দ হয় নাই ।...... 

₹গলী পুটিয়াবাজার | ] কণ্টচিৎ দর্শকম্ত | 

২২ শে চৈত্র, ১২৭৮ । শ্রী:__ 

১৮৭২৪ ৪ঠা এপ্রিল তারিখের অমৃত বাঁজার পত্রিকা+য় চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী, 
অভিনয়ের প্রশংসান্চক দীর্ঘ সমালোচন। প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল+-_ 

চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়। গিয়াছে ।...অভ্িনয়টি অতি সুচার 

পূর্ববক হইয়ান্ছিল।...আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম শ্রীতিলাভ করিয়া! আসিষাছি। 
যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোবশুদ্ভ হয় নাউ তথাচ এদেশে যত উৎকুষ্ট অভিনয় হইয়1 গিয়াছে 

তাহার মধো এটি একটি। « 

অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

সাহার পপতা-পুত্রঁ শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিনয়ের ও অভিনয়ের উদ্যোগের 



ন্ট 

মফঃম্বলে নাট্যাভিনয় ৮ 

একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেটি উদ্ধৃত না করিলে চুঁচুড়ার অভিনয়ের বিবরণ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে ।-- 

পিতা যখন যশোরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয় ; ...। পিতার যশৌহরে থাকা 
সময়ের মধো, আরও ছুই চারিটি খটন। হয়। তাঁহার মধো একটির সাহিতোর সহিত 

বিশেষ সন্বন্ধ বলিয়। উল্লেখ যোগা ; দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় | 

বঞ্ধিম বাবৃতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কণ্ঠ! 

অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথ। লাগান ব্সাছে, সেই ভাগটি পরিতাগ কর! হয়। 

বঙ্চিন বাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার 15108 998790 প্রলাপ-দৃণ্য বসাইয়। 

দেন। আর টুকৃর! টাকৃর পরিবর্তন বিস্তর কর। হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে 

কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়, বলিয়াছিলেন বে “এক একটি শব্দ কাট 

হইরাছে, আর আনার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে । তবে বঙ্কিম ভাই) আর অক্ষয় 

ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জালা লাগে নাই ।” এই অভিনয় 

রঙ্গে ৭৮টি গান ছিল ১ দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। 

তাহার একটি উল্লেগ করা আব্গ্যক । এক সময়ে এই গানটি আমি নৈগ্যনাথ। বহরমপুর, 

নাটোর, কলিকাঁত। এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি। 

পিলু। যহ। 

আগে বর্দি জানিতাম কপাল আনার, ০ 

দলিতাম আশালতা অস্কুরে তাহার | 

ত পেলে আখি জল। তত সে হ'ল প্রবল। 

এগন লতা ভরে -- তরু মনে কে করে বিহিত্ত ভার? 

বোব করি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে 

লীলাবতীৰ প্রথম অভিনয় হইল । কলিকাঁত। হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর 

হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়। হইতে ভট্টাচাধ্যগণঃ কাটালপাড়। হইতে সম্রীব বাবু 

প্রভাতি, আনাদের ন্বশ্রীমের মহারাজ ছুর্গাচরণ লাহা প্রতৃতি শুরবীর রখীগণ 

শ্রোত।।  বঞ্ষিম বাবু গুডকফ্রীইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে ০পারেন নাই । বাগবাজারের 

নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অন্বতলাল বন প্রভৃতি তাহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা । 

গুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন ধিয়টরে “কীর্ভন” প্রবেশ করে নাই, আমর। 
লীলা বতীর মুখে খাটি মনোহরসাহী স্থর লাগাইয়াছিলাম ।-- 

কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই ? 

আমি সতত তার অঙ্গের সৌর পাই । 



১, ৰ 

আমার হিয়ার মাঝে, ও তাঁর নুপুর বাজে, 
এ রূণুঝুঁনু বাজে, তোরা শোন গে! সবাই। 

এই সুরে সকলে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। প্মউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় 

যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্ভায় 

কাদিয়। আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ 

করিলেন। ভাটপাড়ার ভটাচার্যা মহাশয়রা ত ছুই হাতে ছুই পায়ের ধূল। লইয়া; 

মহাআনন্দে মহ! আশীর্বাদ করিলেন | বলিলেন £?েমনট শ্রোত ছেলাম। তেমনটাই 
ছ্যখলাম্।” সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর 
মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাধা হয নাই। আমর করিলান কি, 

প্রাচীন খেমট। গান ভাঙ্গিয়। ৫- 

আয় আয় মকর গঙ্গাজল ! 

লীলাঁবতীর বিয়ে হবেঃ সইতে যাব জল। 

কোখ। গে! লবঙ্গ লতাঃ কোথা গে উর্বশী কোথ' 

শা মি শি ১ 

ঘোমটার ভিতর খেষ্ট নাচ'ব ঝম্বমাউয়ে মল । 

এইরূপ একট গান করিয়া) সেদিনের আসর-রক্ষী, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা। করিলাম । 

পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে; সেক্সপিয়ারের টেস্পেন্ঠ নাটকের শেষ গিলনের 

গানটি যেশন প্রস্পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি 

গান আমাদের করিয়। দ্রিতে হইবে । তিনি শ্রীরুত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাখ 

মাম! বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের খ্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদ! শ্রীনাথের রঙ্গ 

করিতেন +* তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধাক্ষ ছিলেন এবং শ্রীহার গান- 

শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে । 

পিতা পরদিন যশোহরে চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌছন পত্রের সঙ্গে গান 

আমসিল। পিত। গাঁড়ীতেই গানটি রচন! করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়। সেউ সর, 

সেউ তাল,--- 

আজি কি সুখের উদয় ! 

লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয় ॥ 

দুখ-ত্ু তিরহিল, হুখ-ভানু প্রকাশিল, 

রোদনের পুরী হলে। আনন্দ আলয়। 

যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন, 
বুকিব সফল শ্রম, সফন্বা আশয় ॥ 

ঘ 



মফ্ঃবলের নাটাভিনয় ৯৩১ 

তাহার পরের কয়বারধ্ার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত, 

করিয়াছিলাম ।* 

মফঃস্বলের সর্ধত্র যখন এইরূপ অভিনয় চলিতেছিল, তখন ঢাকাঁও নিশ্চে্ট 
থাকে নাই। ১৮৭২ সনের ১৮ই মঞ্চ “অমৃত বাজার পত্রিকা+ লেখেন, 

সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি 
সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধো মগ্ভ পাঁন এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। 

বিষ ও বিষহরি বিধাতা, একেবারে স্থষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে 

নানা পাপ প্রশ্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের 
সৃষ্টি হইয়াছে 1**, 

ঢাকার স্থশিক্ষিত যুবকের সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক অভিনয়ে বাপৃত 
হইয়াছেন ।..*ঢাকার যুবকের উৎসাহী এবং সরলচেত। | ভাহারা অভিনয় কাধ্যে যেরূপ 

কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্বক হইবার সম্ভাবন। | 

আমরা এক দিন ইহাদের কয়েক জন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং 

আমাদের বিবেচনায় উহ। চমৎকার হইয়াছিল। যুবকের টাদ। দ্বার1 বিস্তর অর্থ সংগ্রহ 

করিয়াছেন। একটি রঙ্গডূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাত। হইতে চিত্রকর লইয় গিয়! 
উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধো ঢাকার প্রধান প্রধান বাস্তির! 

আছেন। পাছে উহ্হার দ্বারা কৌন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাহার] উহাতে স্কুলের 

কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দ্বেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ 

প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহ। দর্শন করিতে যাইতে পারে ন।। 

ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন, 
টিকিট চারি দুই এবং এক টাক! মুল থাকিবে । অভিনয় উৎপন্ন টাক! দ্বার। তাহারা 
দেশের সৎকাধ্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত ভাহার। টিকিট বিক্রয়ের প্রথা! বাহির করিয়। 

দেশের একটী অভাব যেমন দুর করিতেছেন, তেমন সৎকার্ানুষ্ঠানের একট। প্রধান পথ 

বাহির হইতেছে। এবপ অর্থ উপার্জন দ্বার! উপার্জনকারাদিগের গৌরব লাঘব ন। হইয়া] 
প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে। 

ঢাকায় মলোমোহ্ন বস্থু রচিত “রামাভিষেক* নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ 

সনের ৩০এ মার্চ তারিখে | পরবর্তী ৪ঠ1 এপ্রিল (২৩ চৈত্র ১২৭৪ বৃহস্পতিবার) 
তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিতেছি*_- 

গত শনিবারে টাকায় রামীভিষেক গ্াটক ৮5৪ গিয়াছে। এ সম্বন্ধে 

একজন বন্ধু লিখিয়াছেন ?-- 

৯ পিতা-পুত্র” শক্ষরচন্্ সরকার লিখিত ('ুঙ্গতাবার লেখক? পৃ. ৫৫৩-৫৫)1 



৯২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

“অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, 

চাকার ডিস্্রিক্ট হপারিনটেনডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্তান্য কয়েক জন খুষ্ঠান উপস্থিত 

হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়। অতান্ত তৃপ্ত হইয় গিয়াছেন। স্থপারিনটেনডেন্ট সাহেব 

এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি 

মেম সাহেবদিগকে আপিতে বলিব। এবং পৌগোজ মাহেব বলেন যে অভিনয়ের টিকিট 

কিনিতে যে পাচ টাক! ব্যয় হইয়াছে তাহা! তিনি অতি সৎকায্যে লাগাইয়াছেন। সকল 

বিষয় অতি সুচার পুর্বক নির্ববাহ হইয়! গিয়াছে 1** 

এত অর্থ, এত যত, পরিশ্রম করিয়! ঘে ঢাকার অভিনয়টা স্চারু পুর্বক নির্ধ্বাহ 

হইয়াছে ইহ। গুনিয়া আমর] সন্ত হইলাম । 

ঢাকায় «রামাভিষেক' অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৭৩ সনের ১১ই জানুয়ারি (২৯ 
পৌষ ১২৭৯) তারিখের দ্মধ্যস্থ পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা হইতে 

আমর। এই অভিনয়ের আর একটি দ্রিকের কথাও জানিতে পারি । *্মধ্যস্থ 
লিখিতেছেন)-_ 

২৩শে বৈশাখের হিন্দুহিতৈধিণী পাঠে আমর! বিশ্ময়াভিভূত ও পরিতীপিত হইলাম; 

ঢাকায় রামাভিষেক নাটকের যে অভিনয় হইতেছে, তাহার রঙ্গভূমি স্থবাপায়ীদের 

দৌরাত্মো ঘোর দূষিত স্থান হইয়া] উঠিয়াছে। অভিনয়ের দ্বার। দেশের দ্রুনীত্তি কি 
এইরাপে দুর করা হইতেছে ? বিশেষত: রামাভিষেকের ন্যায় নাটকের অভিনেতৃণ্ণণ 

বরাপানে ঢল চল হইয়! রাঁম লক্ষণের চরিত্র অনুকরণে প্রবৃত্ত! কি হাস্তাম্পদের 
বিষয়! উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখেন, ত্রাহ্মসমাজ গৃহে ধু্রপান হইয়াছিল বলিয়। ব্রান্ষগণ 

ক্ষেপিয়াছিলেন, এখন তথায় বারণ দেবী বিরাজ করিতেছেন ! ঢাকার কি এই উন্নতি? 

এই কি উচ্চ সভাতা! হইয়াছে ? 

১৮৭২ সনের ১৩ই এপ্রিল তমোলুকে মনোমোহন বন্থুর 'রামাভিষেক' 

নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্তী ২৬এ এপ্রিল তারিখের “এডুকেশন গেজেটে? 
এক জন পত্রপ্রেরক লেখেনঠ__ 

গত ২ রা বৈশাখ শনিবার ময়নার রাঁজার তযোনুকস্থ ভবনে শিবপুরের রামািষেক 
নাটকের দলের অভিনয় হইয়ী গরিয়াছে। আমর! সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম 

প্রায় ছয় শত দর্শকে সৃভামগুলী পরিপূর্ণ হইয়াছে ।"-'মংক্ষেপতঃ নাটকাতিনয় উৎকৃষ্ট 

হইয়া ছিল।*.শিবপুরের এই দল বিশেষ প্রসিদ্ধ সন্দেহ নাই।..' 



গীতাঙ্নিয় (অপেরা) 

নৃতন ধরণের নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবে পুরাতন যাত্র। যে নূতন রূপ 

ধারণ করিতেছিলঃ এ-কথাঁর অন্তর একটু উল্লেখ করা হইয়াছে । আমরা 
যে-যুগের কথা বলিতেছি» সেই যুগে আবার «গীতাভিনয়”, নামে যাত্রা ও 

নাটকের মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা 

দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাঁদস্তর নাটকেরই মত) তক্ষাতের মধ্যে 
অভিনয়ে দৃশ্ত-পটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এদেশে খুব 
জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্ত 
রঙ্গমঞ্চ-নিম্দাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ-স্থাপন সম্ভব 

ছিল না । 

গীতাভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ১৮৬৫ সনের ১৬ই নবেম্বর তারিখের 

“সংবাদ প্রভাকরে* দেখিতে পাই, 
প্রচলিত বাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিষ বাক্তিগণের নিদারুণ নিতৃষ্ণ। জন্সিয়াছে। 

রঙ্গৃমি করিয়। নাটকের অভিনয় করা অধিক বায়সাধা বিবেচনায় ,কলিকাতার 

কয়েকজন শিক্ষিত যুবক পামান্যত; ততপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ 

করিয়াছেন | উহ। এদেশের পক্ষে গ্াধণীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাউ । 

১৮৬৫ সনের ২২এ মে তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়টে'ও এই সম্বন্ধে দীর্ঘ 

মন্তব্য পাই। হহিন্দু পেট্রিয়টঃ বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশের 

শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্র। ও যাত্রায় প্রদণিত মামুলি কালুয়া-ভুলুয়া, রুষ্ণ- 

গোপিনীঃ বিদ্যা-স্থন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে 

উৎসাহী হইয়া! উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের 

মত অজন্্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালাস্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে 
গীতাভিনয় করাইতেছেন। এইকরপ কয়েকটি অভিনয়ের সংবাদ ও কয়েকখানি 

গীতাভিনয় পুস্তকের সন্ধান আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে পাই। 
১৮৬৫ সনের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *শকুস্তল!; 

এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তক বলিয়া মনে হয়। 'ন্তিন্দু পেটরিয়ট*এই পুষ্তকখানিকেই 



৯৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা ( গীতাভিনয় ) বলিয়াছেন ।* ১২৭২ সালে 

( ১৮৬৫-৬৬ সনে ) আরও একখানি গীতাভিনয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা 
রামনারায়ণ তর্করত্বের “রত্বাবলী” অবলম্বনে রচিত ,হরিমোহন কর্্মকারের 

'রত্বাবলী গীতাভিনয়” । 

১৮৬৫ সনের ১৬ই নবেম্বর তারিখের «সংবাদ প্রভাকর' হইতে জানিতে 

পারি যে, সে বৎসর জগদ্ধাত্রী-পুূজার সময়ে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের 

বাটীতে “সাবিত্রী সত্যবান* 1 নাটকের গীতাভিনয় হয়। পরবর্তী ২৫এ 

নবেম্বর (১১ই অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে এই গীতাভিনয় শোভাবাজারের 

রাজ প্রসম্ননারায়ণ দেব বাহাছরের বাটীতে অভিনীত হয়| $ 

ইহার পর ১৮৬৫ সনের ১৪ই নবেম্বর বৌবাঁজারের দত্ত-বাড়িতে একটি 
গীতাভিনয় ইয়। “সংবাদ প্রভাকর+ ও “হিন্দু পেটুন্রিয়ট'--উভয় পক্জিকাতেই 
এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। নীচে “সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণটি 
উদ্ধৃত হইল, 

***গত মঙ্গলবার ঝার্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্ত্র দত্তের 
বাটীতে মাইকেল মধুক্চদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। হুদ্ধ যবনিকা 

অবলম্বন করিয়। ইহার অভিনয় হয়। নট, নটা, বিদিষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের 

সর্বববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন । দিন দিন উহাঁর শ্তীবৃদ্ধি হঈলে জগত্ প্তিকর সঙ্গীত 

বিষ্যার নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন! | শ্রাযুতত রাজ! সতাশরণ ঘোষাল, 
রাজ কমলকুষ্ণ বাহাছুর, বাবু বতীন্্রমোহন ঠ1কুর। বাবু কালীপগ্রনন্ন সিংহ, বাবু ভীরালাল 
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1 খুব সম্ভব উহা! “প্রবপ্ধ, নামকৎ মাসিক পত্রের সম্পাদক তিনকড়ি ঘোষাল কৃত 
“সাবিত্রী সতাবাঁন গীতাঁভিনয়। ১৮৬৭ সনের নবেম্বর মাসের 'নবপ্রবন্ধেণ ইহার বিজ্ঞাপন 
দেখিতেছি। 

1 সংবাদ প্রভাকর * ২৭ নবেম্বর ১৫ । 



গীতাভিনয় ( অপেরা ) ৯৫ 

শীল, বাবু শ্তামাচরণ মলিকঃ ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিপ্তর সন্্াস্থ লোক 
অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।* 

ইহার কয়েক দিন পরেই আরও ছুইবার “পগ্মাবতী”র গীতাভিনয় হওয়ার 

সংবাদ আমরা পাই»_একবার বৌবাজারের দত্ত-বাড়িতে ২৫এ নবেম্বর 
তারিখে, 1 এবং আর একবার তালতলার রামধন ঘোষের বাঁড়িতে ১৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে 1 একই দল ছুই জায়গায় অভিনয় করিয়াছিল । 

সে-যুগে আর একখানি গীতিক। বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল | ইহ! 

হরিমোহন কর্্মরকারের “জানকী-বিলাপ”। ইগ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির পুস্তক- 

তালিক মতে ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৭ সন 1$ «মানিনী” গীতিকার ( ১৮৭৫ সন) 

ভূমিকায় হরিমোহন রায় ( কর্মকার ) লিখিয়াছেন,_ 
অপারা” অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ প্যান্ত কেহই প্রশযন করেন নাই। বহদিবস 

হইল, আমি জানকা-বিলাপ নামে একগানি গীতিঞ্চ। রচনা! কার । পর্গায় বানু শ্যানচরণ 

মল্লিক মহাশয় নিজবায়ে সমধিক উৎসাহের মহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছি“লন। 

ফলত; তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কণপ্চিৎ 'আপারাবখ আদর্শ শ্ঝপ হউয়াছিল। 

ক 11119 01901, 89101600090 105 8, 2012 00 019 19181701019 105 0176 
(12178000010 80001510900 06 7175, 136711205%, 451 20000 50106 10 03 
11101001106 0017717)017000 0 01007811009 500097% আ1)101) 10090201090 619 

[)0710771118700 %/29 03000119706 ; 17) 1806 16 70177109080 8৪ 01 1119 13010901718 

07279908, 20191010295) 0016 10115. 079 9০075 9001690 (1)9170991%94 

01) 010 ৮11010 800099910115 20 07001091015, 101019 6 ছা) 995৮ 10101 
00 91770007915 01790 01 019 (0099 0121099 11011 11859 10960. 1)01)011871/90 
1] (9 (01010 01 01)019। 1179 0011077080009 01 1%/1421)1/110 8৪ 00901009015 
019 10986 200. 22096 9729099101.+-1116 117100 14174094107 0%০1701001 

20, 1861). 

শ সংবাদ প্রভাকর ২৭এ নবেম্বর ১৮৬৫ । 

+ সংবাদ প্রভটঁকর ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৬৫ 
& 'রহম্ছ-সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রে (১৯২৩ সংব্ত ৪৩ খণ্ড। প্র. ১১১3 ১৮৬৭ সনে (0) 

লিখিত হইয়াছিল, 
'জানকীর বিলাপ শীতাভিনয়? ও ভশ্রীবৎস-চিন্1 গীভাভিনয়” নাঁগক ভুইখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত 

হরিমোহন কর্মকার রচনা করিয়াছেন! ত্তন্মধো 'আীবত্থী-চিগ্তা গীতাভিনয়। খানি 
“সিমুলিয় সখের যাত্রা কোম্পানী দ্বারা” প্রকাশিত ও অভিনয়কৃত হইয়াছিল । গ্রগ্ৃকার 
সম্প্রতি 'জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়” প্রস্ত5 করত শীযুক্ত বাবু গ্ামাচরণ মল্লিকের নারে 
উৎসর্গ করিয়াছেন। বোধ করি, উক্ত নহোদয়েরু বাটীতে ইহা অন্ভিনয়িত হইবে। 



রঃ চিরতরে 

প্রায় দশ বারো বসর অভীত হইল) উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্ববান 

হন নাই। 

কিন্ত সে-যুগের সখের যাত্রা হইতেও যে পুর্ব্ব যুণের ধরণধারণ একেবারে 

লুপ্ত হয় নাই, তাহা আমর ১৮৭২, ই ডিসেম্বর (২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) 

তারিখের “মধ্যস্থ' পত্রে প্রকাশিত একটি পত্র হইতে জানিতে পারি । লেখক 

ধলেন,- 

মহাশয়। প্র্বকার কুৎদিত যাত্রীর পরিবর্তে আজ্কাঁল নগের যাঁতার স্থষ্টি হইয়াছে 
এবং ভদ্রলোকের সন্তানের যাত্রায় লিপ্ত থাঁকিয়। উহার সুর প্রভৃতির বিশেষ 

পারিপাটা দর্শাইয়। থাকেন ; সকলের মুখে এই বাঁধা গত. শুনিতে পাই। আমর! 

মে পাঁড়ায় বাদ করি, তাহাঁহে সর রাগিণীর বোধ আমাদের বালাকালেই হ্য়। 

অভিভাবক বর্তনান ন। থাকিলে এতদিনে আস্পান্ কোনে। একটি দলে ভর্তি হইতাম । 
বিগত ১৬ কান্তিক [৩১ অক্টোবর ১৮৭২] বৃহস্পতিবার রাত্রি কালে যোড়াসাকোস্থ 

৬দ্বারকানাঁথ মরিকের বাঁটাতে পনীস্থ সম্গা্চ বাবুদিগের শন্মিষ্ঠার গীতীভিনয় 
হইয়। গিয়াছে | মে দিন) ৬ পূজার রাত্রি হইলেও সখের যাত্রার গাতিরে বিশেষত? 

আমরা বীধ! গোৌঁড়। বরাবর থাঁকাঁতে রাত্র কালে আমাদের শযা! কণ্টকী 

হইল। প্রাচীর উল্লক্ষন পূর্বক তাড়াতাড়ি পাছে স্থান নাঁ পাউ এই কারণে যাত্র। 

বমিবার পূর্বেব আনৌরটী পৈতৃক সম্পত্তির মত দখল করি। কমে যাত্রারস্ত হইলে 

(সণের *যাত্র। যে সময় হইয়া থাকে) পাছে আমর সাবেক খু'টের মাত্রার ভিন্ী 

কালুয়। ভুপুয়। বিশ্বৃত হই বা ইতিহাসের পাতা হইতে তাদের নাম উঠিয়া যায় ও 

তাহাদের রহস্ত শ্রবণ ও ভাব ভঙ্গী দর্শনে জন্ম সার্থক করিতে না পারি, একারণে অভিনেত 

মহাশয়ের] আমাদিগকে ভিস্তীর নাচ রঙ্গ রসিকতায় বঞ্চিত করেন নাই । খিনি 

ভিন্তী সাঁজিয়াছিলেন, সেই মহাশয় সঙ্গীর অভাবে রীতিমত আপনার কার্দীনি দেখাতে 

পারেন নাই। এদিকে খ্রিনরুমের ধারে ২।১টা করিয়। নগদ দোয়ারও দেখ। দ্রিতে 

লাগিল। গোপালে উড়ের সরে গান গাওয়াতে নুতন প্রবিই্ই ভঙ্রলোক অকন্মাৎ 

এদলটীকে উম্েশমিতরের বিষ্যান্ছন্দরের দল স্থির করিয়াছিলেন। কমে জ্রমে যাত্রার 

সুর) গাওন। ও সঙের পাৰিপাঁটা দর্শনে ২৪টা করিয়! ভদ্র লোকের অধিকাংশই বাহির 

হইয়। গেলেন। আমি কষ্টেমষ্টে শেষ পর্ধান্ত রহিলাম। বৌ ও বৌওর সং আসরে খুব 

মঞ্জা দেখাইতে লাগিল! তাহাদের কুৎসিৎ আকৃতি ও নৃতাদর্শন ও বাক্য প্রয়োগ শ্রবণ 

, করিলে) পেদাদারদিগেঁরও মনে দৃণ। জন্মে ।***গ্রীক নিজপাড়া 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

লাপল্রাভ্ান্রেল্র সত্ব নাউ্যশাল্না 

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার ও সধবার একাদশীর অভিনয় 

ইতিপূর্বে কলিকাতা ও মফ-স্বলের যে-সকল নাট্যশালার বিবরণ দেওয়। 
হইয়াছে, তাহাতে একটি নাট্যশালার উল্লেখ কর! হয় নাই। সেটই অবশেষে 

কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। উহার নাম ছিল 

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার” । পরে এই নাম পরিবর্তিত করিয়া 

শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' রাখা হয়। সে-যুগে কলিকাতার চারিদিকে যখন 
নাট্যাভিনয় হইতেছিলঃ তপন বাগবাঞ্জারের জনকয়েক যুবকের মনেও 
নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা জাগে) ইহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাঁধামাধব কর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । ইহারা সকলেই পরবর্তী কালে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 

বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন-_ 

নগেআ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৪ 

এই দলে অদ্ধেন্দুশেখরের যোগদানের কথা গিরিশচন্দ্র: এইরূপ বর্ণন। 

করিয়াছেন, 
ঘখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী, থিয়েটার সম্প্রদায়ের আকৃড়। বসে, তখন উক্ত 

সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রপিদ্ধ অভিনেত। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধাীয় বলেন, থে তিনি 

কয়লাখাটায় “কিছু কিছু বুঝি" প্রহননের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্র 

অভিনেত। দেখিয়াছেন। অভিনেতা বাশবাজারেই থাকে । আমার বিশেষ আগ্রহে 

নগেক্রনাথ, অভিনেতাটাকে আনেন। দেখিলাম আমার পুর্ব পরিচিত অর্দেন্দুশেপর | 

(বঙ্গীয় নাটাশালায় নটচুড়ামণি স্বর্গীয় অদ্দেন্দুশেগর মুস্তফী। পৃ.8-৫) ৪ 

বাগবাজারের সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী” নাটক 

অভিনয় করেন। ১৮৬৮ সনে সপ্তমীপৃজজার রাত্রিতে বাগবাজারে হুর্গাচুরণ 

মুখুষ্যের পাড়ায় প্রাণরুষণ হালদারের বাড়িতে এই অভিনয় হয়। সে-দিন 

সভিনয় তেমন ভাল হয় নাই, সেজগ্ঠ নুতন আয়োজনের পর পরবন্তী কোজাগর- 

১৯ * 



৯৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

পৃর্ণিমার নিশীথে শ্তামপুকুরে নবীনচন্ত্র সরকারের বাড়িতে আর একটি অভিনয় 
হয়; এই অভিনয় দেখিয়। সকলেই সন্তুষ্ট হন । পর-বৎসর শ্রাপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় 

রামপ্রসাদ মিত্র বাহাছরের বাড়িতে এই নাটকের্ চতুর্থ অভিনয় হয়; 

দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন৮--- 
কৃতবিস্ত বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়। গ্রন্থকার দীনবগ্ধু বাবু; রায় বাহাছুর ৬রামচ্ত্র মিত্র 

এহ্োদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। 

অদেন্দুর 'জীবনচন্ত্রের' ভুমিকা (81) | জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। 

্বয়ং গ্রন্থকার অর্দেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাখি মারিয়। চলিয়া গেলেন, উহ 

1111)705610610% 01 0109 80107 আমি এবার সধবার একাদশীর নুতন সংক্ষরণে 

অটলবে লাথি মারিয়। গমন লিখিয়] দিব ।, ( নটচুডামণি অদ্ধেন্দুশেখর, পৃ. ৫) 

ইহা ছাড়! এই দল আরও তিনবার “ধবার একাদশী" অভিনয় করিয়াছিলেন ।* 

লীলাবতী অভিনয়ের উদ্যোগ ও উহার তারিখ 

«সধবার একাদশী” অভিনীত হইবার পর বৎসরাধিক কাল বাগবাজার 

এমেচার থিয়েটার কর্তৃক আর কোন অভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই | কিন্তু অনেক 

দিন ধরিয়া “লীলাবতী"র মহল! চলিতেছিল। অবশেষে চুঁচুড়ায় *লীলাবতী, 
অভিনয়ের 'সাফলা দেখিয়! লীলাবতী অভিনয় সন্কল্পকে কলিকাতাতেও কার্ষ্যে 

পরিণত কর! হয়। ১৮৭২ সনের মার্চ মাসে চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় 
হয় ও 'অমুত বাজার পব্রিকায় উহার বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হয়। ইহা 

* সধবার একাদশী”র অভিনয়গুলির তারিখ লইয়! মতভেদ আছে। রাধামাধব কর 
(পুরাতন প্রনঙ্গ। ২য় পর্যায়) পু. ১৬৯) ও অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ( পপঞ্চপুষ্প, চৈত্র ১৩৩৬ 

পৃ. ১৭৮৩ ) প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৮ ননের সপ্তমী পুজার রাত্রে বলিয়াছেন । ধন্মদান 
হ্বরের আত্মজীবনীতে ১৮৬৯ সনের কথ। আছে ( 'নাটা-মন্দির, ১৩১৭) পৃ. ৯৭ )। 

£সধবার একাদশী/র চতুর্থ অভিনয় হয় রায় রামপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের বাটা । রাধামাধব 
কর ও অস্বতলাল বন্থর মতে এই অভিনয় হয় ১৮৬৯ সনের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে ' (পুরাতন প্রসঙ্গ, 
২য় পর্যায়, পূ. ১৩৮, ১১) 7 কিন্তু অর্দেন্দুশেখরের মতে ১৮৭০ সনের সরম্বতী পুজার রাত্রে। 
সারদাচরণ মিত্র মহাঁশয়ও ১৮৭০ সন বলিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন১_ 

১৮৭০ সনের ফেব্রয়ারি মানে সরুম্বতীপুজার রাত্রে কলিকাতার গ্যামবাজারে রায় 
'রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি “সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম দেখি । 
সেই দিন আগাদের এম্. এ. পরীক্ষা! শেষ হইয়াছিল। (€ “বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩১২) 

সারদ। বাবু ১৮৭৭ সনেই,এম-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 



লীলাবতী অভিনয়ের উদ্ভোগ ও উহার তারিখ ৯৯ 

দেখিয়া বাগবাজারের দলের উদ্যোক্তারাও-_গিরিশচন্ত্র, অর্ধেন্দুঃ নগেন্ত্ঃ 
ধর্মদাস প্রতৃতি--অভিনয় পারিপাট্যে ও কৌশলে চুঁচুড়ার দলকে হারাইবার 

জন্য উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,_- 
_. সিধবার একাদশী, শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল । এ সম্প্রদায় 

স্থাপনে আমার একজন পুর্বববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র গঙ্গোপাধায় 

বিশেষ উৎসাহী । তাহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত 

না, তাহারই অর্থবায়ে আকৃড়। খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আকৃড়া চলে। প্রথমে 

তথায় আমার বেণী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধা হইয়া বিশেবরূপে যোগদান 

করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বস্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর স্থপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্্র সরকার ও অন্থান্ত 
কৃতবিগ্ভ বাক্তি একত্র হইয়। 'লীলাবতী"র সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন | সেই সম্প্রদায়ের 

হাতি অধুতবাজারে প্রকাশিত হইল | বাগবাজারে 'লীলাবতী ব্সিয়াছে বটে, 

কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।*-*নগেক্জ্রনাথ বন্দোপাধায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্নচল্ 

গঙ্গোপাধায়, প্রতিভাশালী ্টেজ মানেজার ধর্দদাস স্ুুর-_সমব্তে হইয়। আসিয়। 
অর্ধেন্দু আমার নিকট বলেন।--চু চুড়ার দলের শিকট হাঁরিয়] যাইব, তুমি কি বসিয়! 

দেখিবে? অর্ধেন্টুরই সর্বাপেক্ষা) বিশেষ অনুরোধ । নাটাকার দীনবন্ধু বাবু, 

ভাহাকেই বলিয়াছিলেন, “তোমরা! পারিবে না।' অর্ধেপ্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল মে 

আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহ। নহে। অর্থবলহান সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ কর! 

সহর্জ ছিল না| নগেন্দ্রনাথ। অর্ধেন্দু) ধর্দদাস প্রভৃতি বহু কণ্ঠ ও লাধবত1 স্বাকার 

করিয়। এই কাধ্য করিতেন। ( পৃ. ১৮১৯) |] 

এই উদ্চোগ সমাপ্ত হইলে তাহাদের প্রথম অভিনয় হুইল ১৮1২ সনের 

১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯ )। উহ্থার জন্ঠ রঙ্গমঞ্চ শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ 

পালের বহির্বাটার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন»_ 
শ্যামবার্জারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ধাটার প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; 

দৃপ্তপটগুলি ধর্শদাস বাবুর তুলিতে অঞ্ষিত, সামান্য চীদার অর্থে কাধা সম্পন্ন হইয়াছে, 

কিন্ত অভিনয়ের সখাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্ত উমেদপার | (পৃ. ২*) 

কলিকাতায় 'লীলাবতী” নাটকের প্রথম অভিনয়ের তীরিখ স্ত্বন্ধে একটি ভুল 
অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । এ-পর্য্যস্ত ধাহারা এই অভিনয়ের তারিখ 

উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সকলেই অর্ধেন্দুশেখরের স্কৃতিকথার উপর নির্ভর 

করিয়া বলিয়াছেন, উহার তারিখ ১৮৭১ সনের বর্ধাকাল। সেজন্তঃ এই 
অভিনয়ের তারিখ স্বদ্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার, প্রয়োজন ',আছে। 
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আমি যে তারিখ দিয়াছি উহার সপক্ষে যে-সকল প্রমাণ আছে তাহা নিবে 
উপস্থাপিত করিলাম । 

এই অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে ছুইটি সমসাময়িক ও সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে। 

প্রথম» ১৮৭২ সনের ২৪এ মে (১২ জ্যষ্ঠ ১২৭৯, শুক্রবার) তারিখের 

সাপ্তাহিক “এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশিত একখানি পত্র । উহাতে পাই,-- 
মহাশয় । বিগত ৩০শে বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত রাষ দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর প্রণীত 

গ্রাসিদ্ধ লীলাবতী নাটক শ্যামবাজারস্থ ৬বুন্দাবনচন্দ্র পালের বাঁটীতে অভিনীত হয়। 

কিছু দ্রিন হইল চুঁচুড়াতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, কিন্তু তাহ! আমাদিগের বড় 

ভাল লাগে নাই। বাগবাজারস্থ কতকগুলি উৎসাহী যুবকবৃন্দের যত্রে উহার অভিনয় কাষা 

এখানে সম্পাদিত হইয়াছে 1...কম্তচিৎ দর্শক; | ৭ই জোষ্ঠ ১২৭৯ সাল । কলিকাতা । 

দ্বিতীয়ঃ “মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ । ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ 
(শনিবার ) তারিখের এমধ্যস্থঁয পত্রেও ( তৎকালে সাপ্তাহিক* ) সম্পাদক 

মনোমোহন বঙ্গ লিখিয়াছিলেন,_- 
বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাটাসমীজ কর্থ্ক প্রসিদ্ধ লীলাবতী 

নাটকের অভিনয় হইয়াছে 'এব কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা! আছে | আমরা বিশেষ 

দু'খিত হঈবাছি। টিকিট প্রাপ্ত ও অনুরুদ্ধ হইয়ও দর্শন করিতে যাইতে পারি নাউ। 

অস্থি চুর্ণকাঁরী ডেঙ্গুজরের অবশিষ্ট পরাক্রমই আমাদের এ সুখের বাতিকম ঘটাইয়াছে। 

গুনিলাম রঙ্গতুমি স্ুদজ্জিত ও অভিনয় কাধাটী সাধারণত; উত্তম হইয়াচিল। কিন্তু 

এ প্রকার বিষয় প্রতাক্ষ বাতীত বিশেষ রূপে সমাঁলোচা হইতে পারে না। অভিন্তে 

মমাঁজ ড় দিন পুর্বে এই অভিনয় প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। এখন গ্রাম্মরাজ ভীন্মমূক্তি 

ধারণ করিয়াছেন, প্রদর্শক ও দর্শক উভয় পক্ষেই প্রচুর কষ্ট । 

“এডুকেশন গেজেট” ও *মধ্যস্থ' পত্রিকায় অভিনয়ের যে তারিখ দেওয়া 

হইয়াছে তাহার সহিত রাধামাধব করের স্থৃতিকথারও মিল আছে। রাধামাধব 

বলিয়াছেন, 

* ১২৮০ সালের ১ই কান্তিক পধাস্ত “মধাস্থ' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাঁশিত হয় ; তাহাঁর 
প্রর মাসিক পত্রে পরিণত হ্য়। সম্পাদকের স্বাস্থাভঙ্গই এই রূপান্তরের ফারণ। ১২৮০ 
৯ই কান্তিক (২য় ভাগ, ২৭ সংখা।) তারিখের “অতিরেক মধাস্থে জানান হয়) "সাপ্তাহিকের 
পরিবর্তে মধাস্থকে মাসিক কর? কর্তবা। প্রতি মাসের মধাভাগে ইহ প্রচারিত হইবে ।৮ 
মাসিক “মধাঙ্ছেধ্র প্রথম সংখায় আছে এ ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল। ২৮ সংখ্যা | 



লীলাবতী অভিনয়ের উদ্যোগ ও উহার তারিখ ১০১ 

১৮৭২ খুষ্টান্বের বৈশাগ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতীঃ অভিনীত হইল । 

মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন কর হইয্লাছিল। সন্ধার 

সময় কালবৈশাধীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়। গেল। সেই ভিজে চেয়ারের উপর বপিয়। 

ডাক্তার মহেন্দ্রলীল সরকার প্রমুখ ভর্জলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন । ( পপুর্নাওন 

প্রসঙ্গ” ২য় পধায়। পৃ. ১৭৬-৭৭) 

এই সাক্ষাতপ্রমাণ ব্যতীত আমার প্রদত্ত তারিখের সপক্ষে তিনটি গৌণ 

প্রযাণও আছে। 

প্রথমেই মনে রাখ! উচিত, কলিকাতায় “লীলাবতী”র অভিনয় চুণ্চুড়ার 

অভিনয়ের অল্পদিন পরে হয়! গিরিশচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেনঠ-_ 

চুচুড়ায় বন্কিমচন্দ্র ও দাধারণীর ৃপ্রনিদ্ধ অঙ্গষয়চন্্র সরকার ও অন্ঠান্য কতবিদ্য বাক্তি 

একত্র হইয়। 'লীলাবতীর? সম্প্রদায় স্থাপন করিযাছ্িলেন। সেই অম্প্রদায়ের স্খাতি 

অমূতবাজারে প্রবাশিত হইল। বাশবাঁজারে 'লীলাবতী” বসিয়াছে বটে, কিন্তু সঞ্চল 

অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।*”*অর্থেন্দু আমার নিকট বলেন,_-টু চুড়ার দলের নিকট হারিয়। 
যাইব, তুমি কি বসিয়া দেশিবে ?..*নাট্যকীর দীনবদ্ধুবাবুঃ ভাহাকেই বলিয়াছিলেন। 

“তোমরা পারিবে না ।+..লীলাবতী অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল | (পৃ. ১৮১৯) 

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাগবাজারের দল যখন লীলাবতী 

অভিনয়ের আয়োজন করিতেছিলেন সেই সময় চুটুড়ায় “লীলাবতী” খ্যাতির 

সহিত অভিনীত হয়, এবং চুঁচুড়ার এই অভিনয়ের কিছুদিন পরেই কলিকাতায় 

'লীলাবতী”র অভিনয় হয় । 

পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে» .১৮৭২ সনের ৩০এ মার্চ তারিখেই চুচুড়ায় 

'লীলাবতী" সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ইহার পূর্বে চু'চুড়ায় “পীলাবতী”র কোন 

অভিনয় হইয়া থাকিলে “অস্ত বাজার পত্রিকা" তাহার কোন-নাকোন 

উল্লেখ পাওয়া যাইত, কারণ গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন,--“চু চূড়ায়*** 

লীলাবতীর সম্প্রদায়ের স্থখ্যাতি অমৃতবাঁজারে প্রকাশিত হইল ।” স্থৃতরাং ছচুড়ার 

অভিনয়ের তারিখ দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে কলিকাতায় *লীলাবতী”র 

প্রথম অভিনয়ের তারিখ: ১৮৭২ সনের মার্চ মাসের পূর্বে হইতে পারে ন! 
দ্বিতীয়তঃ, 'লীলাবতী” নাটক যে ১৮৭২ সনের ফেক্রয়ারি মাসের পৃরে 

(১৮৭১ সনে নহে) উহা অমৃতলাল বস্তু মহাশয়ের স্থৃতিকথ হইতেও প্রমাণ 

কর! যাইতে পারে । অমৃতলাল বলিয়াছেন? ও 
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লীলাবতীর রিহাসণল চলিতে লাগিল ।...অদ্ধেশখু আমাকে জোর করিয়। যোগ- 

জীবনের তুূমিক? লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেব হইয়া আদিল, কাশী হইতে 

লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া! গেলেন ।*** 

আমার আর স্টেজে দাড়ান হইল না... | 

আমাদের রিহাসর্শল হইত গোবিন্দ গাঞ্গুলীর বাড়ীতে ; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কন্মচারা 

ছিলেন ।."*একদিন আমাদের পুর। মজলিস্ বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে 

প্রতাগমন করিয়া অনন্ত গম্তারন্বরে আমাদিগকে বলিলেন,_-দেখ, হাইকোর্টে শুনে 

এলাম, সভা মিথা। বল্তে পারি না, লর্ড মেয়োকে ন|কি আগামান দ্বীপে খুন করেছে।, 

সে দিন মজলিস বন্ধ হইয়| গেল । অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাট। রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 

সরম্বতী পুজার ধুমধামের আয়োজন সর্বত্রই আপন| আপনি বন্ধ হইয়! গেল।***লোকনাথ 

বাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়। গেলাম । (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পধ্যায়, পৃ. ৯৫-৯৬) 

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে» যখন লর্ড মেয়ো আন্দামান-্বীপে 
নিহত হন তখন অদ্ধেন্দুঃ অমৃতলাল প্রভৃতি লীলাবতী নাটকের রিহাসর্ণল 

দিতেছিলেন । ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেয়ো আন্দামান-দ্বীপে নিহত 

হন উহা সব্বজনবিদিত। স্তরাং কলিকাতায় লীলাবতীর অভিনয় যে ১৮৭২ 

সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে হয় নাই তাহা! সুনিশ্চিত । 

তৃতীয়তঃ, অর্ধেন্দুশেখর ১৩০৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে একটি বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন,-- 

লীলাবতীর আয়োজন চটপট করতে ন! পারায়, আমি একটি কনসার্টের দল গড়তে 

লাগলেন। প্রথমে ধন্গদাস বাবুর বাড়ীতে তার পর ১৭৯ নং অপার চিৎপুর রোডে এ 

দল বসে। নগেন্দবাবুঃ রাধামাধব বাবু, ধর্দাস বাবু; হিঙ্গুল খ!ঃ নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু 

প্রভৃতি মৌঁশ দিলেন 1***এতদিন সমস্ত কন্সার্ট ডি স্থরে বাজত, আমর একেবারে এফ 

সুরে বাজান আরম্ভ করলেম। চড়া স্বরে বাজাতে আরম্ভ করায় আমাদের নিমন্ত্রণের 

মহা ধুম পাড় গেল। রাসের এক রাত্রিতে বেণেটোলায় ৬কাস্তিচন্ত্র ভট্টাচাযোর 

বাড়ীতে আমাদের বাজন। হয় । সেইদিন হাবড়। ধাটরার এক থিয়েটারের দল 'প্রভাবতী, 

অভিনয় করেন । ৫ | 

ইহ্থা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়ঃ 'প্রভাবতী” অভিনয়ের পূর্কবে লীলাবতীর 
অভিনয় হয় নাই। «এই নাটকটিণ্প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সনের আগষ্ট মাসের 

পরে। উহার “বিজ্ঞাপনে, প্ব্যাটরা সংবৎ ১৯২৮৫ ২৫ শে শ্রাবণ” অর্থাৎ 
১৮৭১? ৯ই আগষ্ট তারিখ দেওয়।, আছে এবং অভিনীত হইবার পুর্ধ্েই যে 
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নাটকখানি প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ আছে ।* দপ্রভাবতী' নাটকের 
অভিনয় হয় পরবর্তী রাসপুর্ণিমায় অর্থাৎ কার্তিক মাসে। সুতরাং এ-পর্য্যস্ত 
'লীলাবতী' অভিনয়ের ,যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ ১৮৭১ সনের 

বর্ষাকাল ) উহা! যে ঠিক হইতে পারে ন৷ তাহা সুনিশ্চিত । 

এই সকল প্রমাণের বলে এ-কথাট। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, 

কলিকাতায় বাগবাজারের দল কর্তৃক লীলাবতী নাটক অভিনয়ের প্রকৃত তারিখ 

১৮৭২ সনের ১১ই মে। 

“লীলাবতী” অভিনয়ের সাফল্য 

লীলাবতী নাটক পর-পর তিনটি শনিবারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে 

অভিনীত হয়। ১২৭৯ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখের “অতিরেক মধ্যস্থে” 

প্রকাশিত একটি পত্রে একটি অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় । পত্রখানি নিম্নে 
উদ্ধত করিলাম, 

লীলাবতী নাটকাভিনয় । 

সম্পাদক মহাশয় । কয়েক দিবসাবধি বাগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকধৃন্দ প্রযুক্ত, 

রায় দানবন্ধু মিত্র বাহাছুর-প্রনীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। উহাদের 

অভিনয়ে কতকগুলিন ক্ষুত্র ক্ষু্র দোষ সত্বেও অগ্ঠাবধি 'যে সকল উৎকৃঞ্ঠ উৎকৃষ্ট অভিনয 

হইয়া গিয়াছে তন্মধো তীহাদেরও এক্ষণে গণন। করিতে হইবে। 

* 'প্রভাবতী? নাটকের “বিজ্ঞাপন+টি নিম়্ে সম্পূর্ণ উদ্ধা ত হইল,-_ 
প্রায় এক বংসর হইল, ব্যাটরাস্থ 'বঙ্গ নাটাবিধায়িনী সভার সভাগণ গ্রস্থকারকে 

করুণরপাশিত এক খানি নূতন নাটক রচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্ত 
বর্তমান কালীন নাটক রচনার প্রণালী, দিন দিন নাটক সকলের সংখা! ও অধিকাংশ 
নাটকের ছুরবস্থ। দর্শনে নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া তিনি তাহাদিগের সে অনুরোধে একান্ত 
উদান্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন 1...পরিশেষে সভাগণের অনুরোধ উল্লজ্ঘনে অসমর্থ হইয়। 
দুই তিন মাঘু হইল, গ্রন্থকার এই নাটক খানি রচনা করিয়। অভিনয়ের নিমিত্ত এ সভাকে 
সমর্পণ করিয়াছেন । ৯ 

গ্রন্থ খানি মিড অভিনযেরই উপষোগী করিয়। লিখিত হউয়াছে, এজন্য অভিনয়ের 

পুর্বেবে মুভ্রিত হইয়। প্রচারিত হয়, তাহা গ্রস্থকর্তীর একান্ত অভিলাষ ছিল না। কেবল 
কতিপয় সহ্গদয় অভিনায়ক ও আমার বান্ধবগণ প্রভাবতীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়। 
প্রচার করিবার নিমিত্ত অতান্ত অনুরোধ করাতে আমি অনেক যত তাহার অনুমতি গ্রহণ 
পূর্বক ইহ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম ।...জীযোগীন্দ্রনাধ মুখোপাধায়। বাাটর। 
নংবৎ ১৯২৮ ২৫ শ্াবণ। রম * 
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অভিনেতৃবর্গের অধো হ্রবিলাসবাবু; ক্ষীরোদবাসিনী ললিতমোহন, হেমটাদ, 
লীলাবতী, শ্রীনাথ, রঘুয়া, নদেরটাদ, শারদাহ্থন্দরী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রশংসাভাজন। 

হরবিলাসবাবুঃ ক্ষীরোদবাপসিনী ও ললিতমোহনের ন্যায় অভিনেতা অতি বিরল বলিলেও 

বোধ হয় অতুাক্তি হয় না| ৃ্ | 

লীলাবতীর অভিনয় যদিও অতান্ত কঠিন, কিন্তু ভাহ| অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছিল । 

তাহার কতগুলিন *াঠ অতীব হুম্দর | 

গ্ীরোদবাঁসিনীর বিলাপলহ্রী এত স্বীভাঁবিক ও ভাঁবপূর্ণ হইয়াছিল যে, তচ্ছ বণে 

দর্শকমণ্ডলীর মবো অনেকেরই জদয় আর্দ্র হইয়াছিল । হেমটাদ, নদেরাদ ও প্রানাথের 

বক্তৃতা ও রসিকতা শ্রোতৃবর্গের অপার আনন্দ বর্ধন করিয়াছে | 

নাটকোপ্লিশিত কতকগুলিন কবিতা, বোধ হয় অনাবগ্তক বোধে পরিত্যাগ করিলে 

ভাল হইত, কারণ অনেকে কবিতার প্রাচুা বশত: বিরক্ত হইয়াছিলেন । 
অভিনয়-ত্রয়-দ্িবসে অভিনেতৃবর্গের মধো অনেকেই পুন: পুন, অভিনয়ের সজ্জাতেই 

রঙ্গভূমির বহির্ভাগে আগমন করিয়াছিলেন, ভাহাতে অভিনয়ের গান্ভীর্ধা থাকে না। 

অভিনয়ের সময় বিশেষ প্রয়োজন ন। হইলে আছগ্ঘযোপান্থ ভিতরে থাকিলেই ভাল হয়। অথবা 

অন্য বেশে বাহিরে আদা উচিত। কশ্চিৎ দর্শক: | কলিকাতা ৬ আধাট, ১২৭১ সাল। 

এই পত্র হইতে ইহাও জানা যাস যে এই অভিনয়ের সময়ে বাগবাজারের 

দলের নাম ছিল “্যামবাজার নাট্যসমাজ+। যেঘে অভিনেত। যে-যে ভূমিক! 

গ্রহণ করিয়ছিলেনঃ তাহা নিয়ে দেওয়া গেল+-- 

হরবিলান ও ধাসী *** অর্দেনুশেণর মুস্তফী 

দ্ীরোদবাসিনী *** রাধামাধব কর 

ললিতমোহ্ন টে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
হেমচাদ 2 নগেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

লীলাবতী স্থরেশচন্দ্র মিত্র 

গ্রানাথ ৪42 শিবচন্দ্র চট্টোপাধায় 

রঘু উড়িয়। হিশুল খ। 

নদেরটাদ রি যোগেন্্রনাথ মিত্র | 

শারদানন্দর অমুতলাল মুখোগা ধায় (বেল বাবু ) 
ভোলানাথ রর এ মহেন্ত্রলাল বন 

' মেজ খুড়ে। *** মতিলাল সুর 
রাজলগ্ল্লী ০ ক্ষে্রমোহন গঙ্গোপাধায় 

যোগজীবন ল *** ,  যছনাথ ভট্টাচাযা 



লীলাবতী অভিনয়ের সাফলা ১৪৫ 

'লীলাবতী” নাটকে অর্দেন্দুশেখরের স্ুনিপুণ অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশচন্্ 

লিখিয়াছেন”__ 
রায় দীনবন্ধু ফিত্র বাহাদুর, অর্ধেন্দুর 'জীবনচন্ত্র' দেখিয়া! তাহার সম্পূর্ণ প্রতিভার 

পরিচয় পান নাই। 'লীলাবতী”তে অর্ধেন্দুকে “হরবিলান” দেখিয়। একেবারে চমৎকুত 

হইলেন। তাহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। 

“ধ্যস্থে'র বিবরণ ছাড়া ১৮৭২ সনের ২৪এ মে (১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, শুক্রবার) 

তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশিত একখানি পত্রেও এই অভিনয়ের 
বিস্তারিত সমালোচনা কর! হয় । উহার প্রথমাংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা! হ্ইয়াছে । 

পত্রখানি হইতে তখনকার দিনের নাট্য-সমালোচনার একটা ধারণা কর! 

যায়, সে জন্ত দীর্ঘ হইলেও সেটিও সম্পূর্ণ উদ্ধত কর! গেল”৮_ 
*““রঙ্গতূমি অতি প্রশস্য ও সুন্দর ; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধো প্রথম দৃশ্য উংলগ্ডের 

রাজপ্রানাদ, “সিদ্ধেগরের পুস্তকালয়' ও 'অনাখবন্ধুর মন্দির এই কষখানি অতি শ্গনারদূপে 

চিত্রিত হইয়াছিল | 

প্রথমত; ভোলানীণ চৌধুরী নামধেয় জঙগীদার মহাশয়ের ভাগিনেয়দয় নদেরঠাদ ও 
ভেমচীদের প্রবশ দেখিলাম। ট্টভয়েরই অভিনয় হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু গাত্র আচড়ানি 

কিছু অধিক হউয়াছিল। হেমটাদের বক্তৃতা নদেরচীদের অপেক্ষ। হান্ঠটজনক 

হইযাছিল। হেম্টাদের মভিনয় সকল নময়েউ উত্তম ভইয়াছিল। তাহার স্ত্রী সারদাহন্দরীর 

অভিনয় মনোহর বটে, কিস্ত বোধ হইল যেন তাহার ভালরূপ শিক্ষা হয় নাউ। 

অন্কে স্থলে অশ্রীতিকর হইয়াছিল। কর্ত। হরবিলান চট্টোপাধায় মহাশয়ের অভিনয় 

দর্শনে দর্শকমগ্ডলীর আনন উথলিয়া উচ্চহাস্তরূপে পরিণত হইয়াছিল। কর্তার 

যে সকল গুণ থাক। আবশ্তক এই জমীদীর মহাশয়েতে তাহার সমস্ত বিচ্যমান ছিল। 

কি অঙ্গভঙ্গি, কি কথার পারিপাটা, কি মধুর সদর ইহার কিছুরই অভাব ছিল না| তাহার 

অভিনয় সর্ধাপেক্ষ। প্রশপ্সনীয় | 

তাহার গ্ভালক শ্রীনাথ বাবুরও অভিনয় অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল, তাহার মধো 
মধো মুখের & কথার তঙ্গিমাগুলি উত্তম হইয়াছিল । কর্তীর বধূমাতা ছুঃখিনী ক্ষিরোদ- 

বাসিনীর অভিনয় আগ্ঠা-অন্ত কোন স্থানেই সদোষ বোধ হয়গ্নাই। প্লঞ্চম অঙ্কের প্রথম 

গর্ভাঙ্কে তাহার ভুঃখ শ্রবণে অনেক শ্রোতাকে অশ্র বিসর্জন করিতে হুইয়ীছিল। তাহার 

অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও কথাবার্ত। অনেকটা স্রীলৌকের স্ঠায় হইয়াছিল 1৯ কর্তীর ভবনে প্রতিপালিত 

লিলিতমৌহুনের অভিনগ্ন অতি মনোহর হইয়াছিল, লীলাবতীর সহিত তাহার কথোপকথন 

ও নদেরটাদের প্রতি তাহার উপদেশ দান অতি উত্তম হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ 

গর্ভাঞ্কে লীলাবর্তী ও ললিতমোহনের প্রেমালাপ অতি শ্রবর্ণহখকর বোধ হইয়াছিল । 

১১ 



১৫৬ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

লীলাবতীর শ্বপ্লবিবরণ অতি মনোহর হইয়াছিল, তাহার স্বর আরও একটুকু মধুর হইলে 

ভাল হইত, এবং তাহার অবয়বও কিছু দীর্ঘাকার বৌথ হইয়াছিল । 

ভোলানাথ বাবুর অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আ্বামোদ প্রমোদ কিছু বেশী 

হইয়াছিল। রথুয়া ভীঁতোর অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল; তাহাতে উড়িয়ার সকল 

প্রকৃতিগুলিনই বজায় ছিল। ব্রহ্মচারিদ্বয়ের মধো যজ্ঞেশ্বরের অভিনয় অতি উত্তম 

হইয়াছিল) কোন অংশেই প্রায় নদোষ বোধ হয় নাই। সিদ্ধেশ্বর বাবুর অভিনয়ও 

প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় নাই। দর্শকবর্গ প্রায় কেহুই 

ভাহাকে ভালল্পে দেখিতে পান নাই। দাসী পণ্ডিত এব” অন্তান্য অভিনায়াকের। 

শোতৃবর্গের ভাল রূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্ত ঘটক চুড়ামণির অভিনয় 

দর্শনে সকলেই গীত হষ্য়াছিলেন ; ঠাহার কথোপকণন ঠাহার পদের ন্যায় ষণার্থ 

হইয়াছিল 

সম্পাদক মহাশয় । কলহ প্রায় ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দ্র'খের বিষয় বিরচিত 

গীতগুলি ভালরূপে গীত হয় নাই ; এবং তাহার ছুই একটি বোধ হয় অশ্লীল বোঁধে বাদ 

দিলেও ভাল হইত! 

আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনৌধোগ করিলে এমন একটা «দেশীয় 

নাটাশালা, স্তাপন করিতে পারেন। যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়। 

যাইতে পারেন, এবং দেশেরও অনেকট। সামাজিকতাঁর পরিচয় ভয়। বশ্চিৎ দর্শন | 

৭ জৈষ্ট ১২৭১ সাল। কলিকাতা । 

'লীলাবতী” অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন»-_ 
'লীলাবতী? অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়া দীনবন্ধু 

বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দ'লর তুলনাই হয় 
ন।,--আমি পত্র লিখিব--দুয়ো বঙ্কিম ।? স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৬কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর 

অতিনয়ের সহিত তুলন। করিয়! আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি হায় বলিয়। 

আসিয়াছেন,--'আপনাদের অতিনয সোনার খাঁচায় দাড়কাক পৌরাঃ। 



ছ্িত্ভীয় এও 

সাধারণ রঙ্গালয় 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

লুযাম্পন্নাজ্ন হিস্েউাল- শ্রম শন 

সাধারণ রঙ্গা'লয় প্রতিষ্ঠা 

বাঙালী-পরিচালিত নাট্যশালার ইতিহাসকে ছুই ঘুগে বিভক্ত কর! যাইতে 

পারে,_ প্রথম, সখের থিয়েটারের যুগঃ উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিক হইতে 
১৮৭২ পধ্যক্ত ; দ্বিতীয়) সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ» ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাস 

হইতে আজ পর্য্স্ত। প্রথম ফুগের ইতিহাস এই পুস্তকের পুর্ব্ব খণ্ডে 
আলোচিত হইয়াছে, বর্ভমান খণ্ডে বাংল দেশের সাধারণ রঙ্জালয়ের গোড়ার 
কথা বল! হইবে । . 

পস্থ বৎসর ধরিয়া! সখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের 

যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল । সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি 

সখের দল হইতেই হয়। স্থতরাং বাংল! দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও 

প্রসারে সখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তাহা সত্বেও সখের 

অভিনয়ে বাডালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহের একান্ত তৃপ্তি 

হয় নাই, উহাতে একটু অভাব ছিল। এই দকল অভিনয় প্রায়ই কোন 
বড়লোকের উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার নিজের বাড়তেই হইত। তাহাতে 

উদ্যোগকর্ভার গণ্যমান্ঠ বদ্ধুবর্ণ ও পরিচিত জন সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও 

জনসাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না । নিতান্ত রবাহৃত হইয়া গেলেও বিমুখ 

হইয়া আসিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের 
পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখ। সম্ভব হইত না। এই অস্ুবিধ। ছাড়া সে-যুগের 
নাট্যাভিনয়ের আর একটি অসম্পূর্ণতাও ছিল। তখন* পর্যন্তও বাংল! দেশে 
নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনীব৷ 

বি্যান্ুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মানে নাট্যশালা* প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের 

হুচ্কুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা উৎসাহ-লোপ 
হইলে সে-নাট্যশাপাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইত, এবং আর এক জন 



১১৩ বঙ্গীয় নাটযশালার ইতিহাস 

নাট্যান্ুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না-হওয়া পর্য্যস্ত নাট্যাভিনয় একবারে বন্ধ 

থাকিত। এই সকল কারণে শবকুস্তলাঃ কুলীন কুলসর্বস্বঃ রত্বাবলী, শর্দিষ্ঠা 

প্রভৃতি অভিনয় হইবার পরও আমরা বাংল! পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের অভাব 
সম্বন্ধে অভিযোগ ও ছঃখ পাই । দৃষ্টান্তত্বরূপ “সোমপ্রকাশে'র একটি মন্তব্য 
উদ্ধত কর] যাইতে পারে । ১৮৬২ সনের ১২ই মে তারিখে “সোমপ্রকাশ' 

লিখিতেছেন,_ 

*-"আমাদিগের পূর্বতন অভিনযাঁদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রূত্তীবলী, শকুস্তল। 

প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়। আমর। ভাবিয়াছিলাম এই সভা আমোদ. ক্রমশ; 

পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাউ । শ্রীযুক্ত বাবু 

রাধামাধন হালদার প্রস্তুতি কয়েক বাক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 

কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহ! পরিতাক্ত হইয়াছে । পুনরায় তাহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ 

হওয়! উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন বাতিরেকে কৃতবিদ্যবাক্তিদিগের নয়ন ও মনের 

প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবন] নাই | 

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যে তখনকার দিনে খুবই 

অনুভূত হইত উহার প্রমাণ সমকালীন সাময়িক পত্রে আরও অনেক পাওয়া 
যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর £হালিসহর পঞ্জিকা 

লেখেনঃস” 

জাতীয় নাটাশীল।|...কয়েক বওসর গত হইল, কলিকাতায় নাঁটবীভিনয়ের অতান্ত 

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রতোক গলিতেই নাটকানিনয়ের সভা, সকলেই নাটক লইয়া 

বান্ত, নে স্থানে যাওয়া যায সেই স্কানেই নাটকের কথা । 

আমর। পদ্মীবততী, নলদময়স্তী, শশ্মি্!, কুষ্ণকুমীরী, শ্রীবৎসচিস্তাঃ প্রভৃতি নাটকের 

অভিনয় দেখিয়াছি, সমুদয় গুলিরই অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 

নাটকাভিনয়ে কাহারও কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় 
প্রায়ই কোন কোন সঙ্গান্থ বাক্তির বাটিতে হইয়াছিল, সাধারণে যে তাহা দেখিতে.পায় 

নাই তাহ বলা বাহুলা,। যাহার! পাইয়াছিল তাহার! অনেক কষ্টে অমেক যত্রে হুই এক 

ভদ্রলোকের ধনুগ্রহে |... 

কয়েক বৎসর পযাগ্ত নাটকাভিনয়ের আর অধিক প্রাছুর্ভাৰ নাই। রাজ! 

ধতীজ্মোৌহন ঠাকুর বাহাদুর দেশীয় নাটকের মান রাগিয়াছেন। তিনি মধো মধো নিজ 

বায়ে নাটক রচিত করাইয়| নিজ বাটাতে তৎসমুদয়ের অভিনয় করান কিস্তু তাহার বাটার 

স্থটীন সংকীর্ঘতাঁর জন্ক, অনেকেই তাহার নাটকাভিনয় দর্শন করিতে পারে না| আমরা 



সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ১$$ 

একবার তথায় যাইয়। পরম শ্রীতি লাভ করিয়াছিলীম । সকল বিষয়ই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, 

কোনদিগে কোন গোলযোগ হয় নাই। উক্ত মহোদয়ের বাটাতে নাটকাভিনয় দর্শন 
করিয়া আমদের এরূপ, আন্মরিক ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যদি একটা দেশীয় নাটাশালা 
সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেকেই তথায় যাইয়া, অপ্প বায়ে অভিনয় দর্শন করিতে 

পারেন। কলিকাঁতার নিকটস্থ অনেক পল্লীগ্রাম আছে, সেস্থানের অনেকে অগ্ঠাবধি 

নাটকাভিনয় দর্শন কর! দূরে থাকুক কণন কোন রঙ্গতুমি পধান্ত দর্শন করেন নাই। আমর| 

অআনেকবাব 'লুইথিয়েটার' দর্শন করিয়া মনে করিতাঁম আমাদের যদি একটা নাটাশালা 

থাকিত, তাভা হইলে আমরা তথায় দেশীয় নাটকাদ্ির অভিনয় দর্শন করিয়। গর্বব করিতে 

পারিতাম। নাটক অভিনয় কর1 নিভান্ সহজ বাপার নহে। ইহাতে অর্থবল ও 

লোকবল বিলক্ষণ আবশ্যক । যাহ। যতীন্দ্রমৌহন ঠাকৃব বাতিরেকে অপর কোন পনি 

বাক্তিরই নাটকাদির প্রতি বিশেষ যত্র নাই । এক জনের মত্রে কি ইইতে পারে? আমরা 

পূর্ব্বোক্ত কারণে ঘখন সমস্ত সামফিক পরে জাতীয় নাটাশাল! স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম, 

গন আনন্দে আমাদের মন নৃতা করিতে লাগিল। এতদিনে যে আমাদের দেংশ একটা 

মদনুষ্টানের উদ্যোগ হইয়াছে, উহ1 ভাবিয়। আন্তরিক আশ্পাদিত হইলাম। জাতীয় 
নাটাশালা দ্বার যে সাধারণের অনেক উপকার হইবে ভীঠ1 বল। বাছুল। | * 

১২৮১ সালের পৌষ সংখ্যা (পৃ ৩৯২) ঘমব্যস্থে প্রকাশিত “দৃশ্য কাব্য” 

শীর্ষক “সম্ত্ান্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত” একটি পত্রেও আমর! পাই, 
,**পুর্ব্ধে কোনো ধনী নিজ বায়ে না ক্তিপয় বন্ধু বান্ধব চান্দা স্ঠগ্রহে আত্মীয় 

সাধারণের পরিচোষার্থ, কেহব। তাঁমাগাচ্ছলে। কেহবা হুদ্ধ আমোদ আশায়, কেভবা 

্বার্থমূলক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্মান লাছার্থ, কেহবা প্রতিহিংসার বশে। কেহব। সপের 

* হাঁলিসহর পত্রিক।, ১২৭৯ পাল? হয গণ্ড ১১ নাগা এ বিষয়ে 1৬715070901 71771)6)' 
পত্রের মন্তবাও উদ্ধত করিবার যোগা+-_“1]1192098 800 (01013 810 006 2 10 10 
110000)87 10 0119 01৮. 11 006110৬, % 16991 90100 1117)9 %0, 11785 93 

8৪ 1008 &এ 101901009198--116 ৪ 17)250138 9001 ৪7 93007993100. 13৬০1 

97966 900 959৮ 1976 60010 1)098% ০01 009 87801) 17786106100. 101 
ড০9০ (])936 10176807695 01 ০0:010915 10611 001006 87০ 01 9%09119181 

07817901917 13৩ (1095 510 211 10159 0009712510055 596 00 1006 1)5 

1001ঘ1009] £90690060. [00961060179 17197005278 76196199০01 (179 
1:0)90605 0009 010 019৪ 90105 1179 10009111. 0৮ 609 10711511966 01 

10099381770 0191-৮৮-০৮] িড10081 20799091500 7796 0070116 

10067191006 01169 01008190101 1009 19101000915 01 16%09587"9 ০01 811)0919 
[109005 00110810100 16 210 0760771)18. 1176 90015 01 079 7₹91009 

[10069076270 0090 60 (19 1001)11.  ৮/1)09597 917911 109 101 20101991017 
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১১২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

প্রাণের বাঁকুলভায়, কেহ কেহ ব। কেবলই ইয়াকি ও মজার অনুরোধে এবং কেহ কেহ ব। 

অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে স্বল্প কালের নিমিত্ত রঙ্গতৃমি নিম্মাণ দ্বারা অভিনয় করিতেন। 

তাহীতে সর্ববসাধারণে শ্বেচ্ছ। পূর্বক যাইতে পাত না, ,কৃতরাং তাহ সাধারণ বন্ত 

ছিল না| 

বাগবাজ্ঞারের যে-কয়টি যুবক মিলিয়। “লীলাবতী” নাটকের অভিনয় করেনঃ 

তাহাদের দ্বারা পরিশেষে এই অভাব পূর্ণ হয়। তাহাদের দলই শ্যাশনাঁল 

থিয়েটার নাম লইয়া কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যণাল। পত্তন করেন । 

্যাণনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও) অভিনয় 

দেখিবার জন্য টিকিট বিক্রয় প্রথম হয় ঢাকায় । উহার বিবরণ পুর্ব্বে দেওয়া 
হইয়াছে। তাহা ছাড়! ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে 
কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল । ১৮৬০ 

সনের প্রারস্তে আহিরাটোলার রাধামাধব হালদার এবং ধোগেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায় ৭ ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার” নামে জনসাধারণের জন্য 

একটি নাট্যুশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, এমন কি ১৮১ সনের ১১ই 

ফেব্রুয়ারি তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়ট? পত্রে এই নাট্যশালার একটি অনুষ্ঠান- 

পত্রও * প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু শেষপর্যন্ত তাহার কোন ফল দেখা 

যায় নাই।' এই প্রসঙ্গে “সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উপরে 

উদ্ধত হইয়াছে । 

ন্যাশনাল থিয়েটার 

এখন ভ্াশনাল থিয়েটারের কথায় ফিরিয়া আষা যাক | লীলাবতী,র 

ভভিনয়েই এই নট্যশাল! প্রতিষ্ঠার স্থচন। হয়। এই নাট্যশাল! কলিকাতার 

প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও অভিনয় (দেখাইয়া পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্টে 

উন স্থাপিত হয় নাই। যে-দল হইতে ইহার উৎপতি হয় তাহা যে সঞ্জের 

থিয়েটার রূপে জন্মলাভ করে দে-কথ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । কিন্ত এই দলের 
অভিনেতা ও উদ্যোক্তার! প্রায় সকলেই গৃহস্থ-ঘরের যুবক ছিলেনঃ খুব আড়ুম্বর 

ওপয়স। খরচ করিয়া থিয়েটার করিবার সঙ্গতি তাহাদের কাহারও ছিল না! । 

* এই অনুষ্ঠান-পঞ্রটি গ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত 11710918 17146186647 736701 
1.7/672017 পুল্ঠকের ২৬০৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধু ত হইয়াছে। 



স্তাঁশনাল থিয়েটার ১১৩ 

তাই “লীলাঁবতী অভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ায় যুখন দেখ! 

গেল স্থানাভাবে বু দর্শককে ফিরাইতে হইতেছে, তখন দলের. কয়েক জন 
প্রস্তাব করিলেন? টিকিট বিক্রয় করিয়। নাট্যশালাটিকে স্থায়ী করা হউক । এই 
প্রস্তাবই কলিকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূল । 

কিন্তু বিন মতান্তরে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল ন1। 'লীলাবতী, 
অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হ্ইয়া বাগবাজারের দল বখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' 

অভিনয়ের জন্ত মহল দিতে সুরু করেন তখন এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার 

কথা উঠিল এবং ইহা ও বল! হইল যে এই নূতন নাট্যশালার ন্যাশনাল থিয়েটার” 
নামকরণ করা হউক । এই প্রস্তাবে নেতৃম্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজী 
হইলেন, হইলেন ন। গিরিশচন্্র । অর্ধেন্দুর মৃত্যুর পর অর্ধেন্দু-সন্বন্ধে বলিতে 

গিয়া গিরিশচন্দ্র তাহার আপত্তির কারণ বিবৃত করিয়াছেন । তাহার রচিত 

বগীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী” পুস্তিকায় পাই»-_ 
নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অগ্যাবধি জীবিত ধর্মদান বাবু আমাকে কাগজ-ক্লমে 

দেন।,**ম্যানানীল থিয়েটার নাম দিয়, স্তাসান।ল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরপ্তাম 

বাতীত, সীধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়। অভিনয় করা আমার অমত ছিল। 

কারণ একেই তে। তখন বাঙ্গীলীর নাম শুনির। ভিন্নজাতি মুখ বাকাইয়। যায়, এরপ দৈন্া 

অবস্থ। স্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে-এই আমার আপড়ি। স্তাসানাল 

থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ই£ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢা 

ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় উহ! স্থাপিত। কিন্ত কয়েকজন গৃহগ্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষ 

সরঞ্রামে স্ভাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ 

উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বলিলেন, বড় 

বাড়ি ও ভাল রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাহাদের 

সাধ্যাতীত তখন তাহাদের যেরূপ সামর্থ্য সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার 
কাজ আরম্ভ কর! হউক। পরিশেষে টিকিট-বিক্রধনের প্রস্তাবই বজায্ন রহিল । 

ফলে গিরিশচন্জর দল ছাড়িয়! চলিয়। গেলেন । ৯ 

গিরিশচন্জরকে বাদ দিয়াই অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির উদ্তোগে «নীলদর্পণ" 

অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল 1 * লীলাবতী *অভিনয় করিবার সময় 

আখড়। বসিত গোবিন্দচন্ত্র গঙ্জোপাত্যায়ের বাড়িতে । «নীলদর্পপ' নাটকের 

মহল। ভুবনমোহন নিরোগীর আন্ুকূল্যে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভূবন 
১২ * 



১১৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

বাবুর বাড়ির দোতালায় হইতে লাগিল। এই উদ্যমে £অম্থত বাজার 

পত্রিক+-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, ঘ্মধ্যস্থ-সম্পাদক মনোমোহন বস্থঃ 

ন্যাশনাল পেপার”-সম্পাদক নবগোপাল মিত্রঃ প্রভৃতি উৎসাহ দিতে 

লাগিলেন। ১৮৭২ সনের জগদ্ধাত্রী পুজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

বাড়িতে নীলদর্পণে'র ড্রেস-রিহাসর্ণল হইয়। গেল। এই সময়েই ( নবেম্বর 
১৮৭২) অমৃতলাল বস্থু মহাশয় আসিয়া দলে জুটিলেন; তিনি €লীলাবতী, 

মহল! দিবার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য মাসিক ৪০ টাক] ভাড়ায় চিৎপুরে “্ঘড়িওয়াল! 

বাড়ি নামে খ্যাত, মধুস্থদন সান্যালের স্ুবৃহৎ অষ্রালিকার বহির্বাটীর উঠানটি 
লওয়া হইল। এঁ স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
চলিতে লাগিল । পরে ধর্দাস সুরের কর্তৃত্বে স্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক 
হইল ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে । অভিনয়ের পূর্বে অমৃত 
বাজার পত্রিকা'র ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় নিয়োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি 

প্রকাশিত হয়ঃ__ 
নীলদর্পণ নাটক অভিনয় । 

চিৎপুর রোড, যোড়াসাকোর মুত বাবু 

5 মধুনুদন সান্্যালের বাটীতে 
শনিবার ণই ডিসেম্বর, ১৮৭২ ॥ 

টিকিটের মূলা ॥ 

প্রথম শ্রেণী ১ টাকা ॥ 

দ্বিতীয় শ্রেণী ॥০ আন ॥ 

টাকিট দ্বারে বিক্রীত হইবে ॥ 

রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় দ্বার মুক্ত, এবং ৮ ঘটিকার সময় অভিনয়ারস্ত হইবে ॥ 
জীনগেজ্স নাথ বন্দোপাধায় ॥ 

সেক্রেটরী] 

স্যাশনাল থিয়েটার ' প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ এইমাত্র দেওয়! হুইল উহার 

সহিত প্রচলিত বিবরণের একটু তফাৎ আছে। অর্ধেন্দুশেখর তাহার 
স্বতিকথায় লিখিয়। গিয়াছেন+ 

রাজেজ্ পালের বাড়ীতে আমাদের নিজের স্টেজে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় 

+ হল ।**কথা উঠল থিয়েটারের কি লাম দেওয়। হবে 1..*নবগোপাল বাবু আমাদের 



হাশনাল থিয়েটার ১১৫ 

খিয়েটারের নাম 19 081986/% 181908] 17986 রাখবার প্রস্তাব করেন 

শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত 051986/3ট্কু বাদ দিয়ে কেবল 1179 1870081 [6916 

রাখা হয়। প্রথম দিন এ নামেই অভিনয় হয়| 

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ-পর্য্যস্ত সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন 

যেঃ লীলাবতী” অভিনয়ের সময়েই বাঁগবাজারের দল "ন্যাশনাল থিয়েটার” 

নামগ্রহণ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে “ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ যে নীলদর্পণ ৮ 

মহল! দিবার সময়ে ইয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৷ লীলারুত্রী, অভিনয়ের 

সময়ে এই দলের নাম ছিল €গ্ঠামবাজার নাট্যসমাজ' ; একথা উপরে উদ্ধৃত 
“মধ্যস্থ' পত্রিকার একটি বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। হ্াশনাল থিয়েটার? 

নাম ইহার কিছুদিন পরে “নীলদর্পণ” মহলার সময়ে প্রস্তাবিত হয়। গিরিশচন্দ্র 

তাহার বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চুড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুম্তিকায় 

লিখিয়াছেন,-_- 

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর,-..'লীলাবতী'তে অর্ধেন্দুকে 'হরবিলাস দেখিয়। 

একেবারে চমৎকৃত হইলেন। ভাহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর 

স্যাসান্তাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম “নীলদর্পণ অভিনয় 
আরম্ভ হইল। (পৃ. ৫) 

গিরিশচন্দ্রের উক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি উঠিতে পারে বে অর্ধেন্দু ও 
গিরিশচন্ত্র উভয়েই যখন এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী এবং উভয়ের উক্তিই 

যখন ঘটনার বহু বৎসর পরে লিখিত» তখন অর্ধেন্দুর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া 

গিরিশচন্ত্রের সাক্ষ্কে নিভূল মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে । 

এ-ধুক্তি খণ্ডন কঠিন নয়। কারণ '্যাশনাল থিয়েটার” নাম গ্রহণ লইয়াই 

গিরিশচন্জ্র ও অর্ধেন্দু প্রভৃতির মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হুয় এবং পরিশেষে 

গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। গিরিণচন্ত্র 'লীলাবতী'র অভিনয়ে একটি ভূমিকা! 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নীলদর্পণ” অভিনয়ের নময়ে তাহার সহিত 

বাগবাজারের দলের কোন সংশ্রব ছিল না। .ইহ1 হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, 
“লীলাবতী' অভিনয়ের পরে ও £নীলদর্পণ” অভিনয়ের পুর্ঘে “ন্ঠাশনাল খিয়েটার' 
নামগ্রহণের প্রস্তাব উঠে । 

'হ্যাশনাল থিয়েটার" নামগ্রহণ সম্বন্ধে গিরিশচন্ত্রের উক্তিই যে ঠিক তাহার 



১১৬ বঙীয় নাট্যশালাঘ্র ইতিহাস 

অন্ঠ প্রমাণও আছে । ১৮৭২ সনের ২০এ নবেম্বর তারিখের €ইংলিশম্যান' 

পন্ত্রিকায় নিয়্োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়১__ 
4115) 11826 7752175001 ১০০৪৫. 4 ভিজা [19059 66170181770], 

788109063 01 13821) 1387%17, 11950 99690113090 8 11169911091 9০00191, 

09100. ৮1076 09100 1800091 101991009 90০010965৯১ 091 00190 

1091702 60 11007059 989 86569, 29 2190 60 817002529 1196155 50009 হা 

0১০ 00201003110 0£ 09 1320911 07:811598 010. 006 10700890901 99168 

01001918179 98/0900106 19 ৪ 18009019 0709, 100. 18 079 80 01 165 
1000. 019 7780 1000]10 100:৮01085009 198 60 0919 11806 00 ৪ 0 
101030050, 00 (19 10191001999 01 019 1869 13800 71900790090 380091, 
77101097 ৫00100:9 1708৫. 

উহ! হইতে স্পষ্টই বোবা যাঁয়১ ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসের কাছাকাছি 

হ্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ ও উহাতে সর্বপ্রথম অভিনয়ের উদ্যোগ হ্য়। 

হ্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কাল নিদ্ধারণের জন্ত অন্ত প্রমাণ নিম্রয়োজন ৷ 

হইংলিশম্যান? পত্রিকার এই বিজ্ঞাপন ও নিয়ে নীলদর্পন অভিনয় প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত «এডুকেশন গেজেটে'র একটি বিবরণ হইতে এ তথ্যটিও জান! যায় যে 

'নীলদর্পণ” অভিনয়ের সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল “দি ক্যালকাটা 

স্াশনাল থিয়েটিক্যাল সোসাইটি” । হয়ত কিছুদিন পরে এই নাম পরিবর্তিত 
করিয়া শুধু “ন্যাশনাল থিয়েটার” নাম করা হয় । 

নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় 

ন্যাশনাল খিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয় :৮৭২ সনের ৭ই 

ডিসেম্বর । এই অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিক] গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ অমুতলাল 
বস্থর-স্মৃতিকথ! হইতে নিয়ে দেওয়! গেল। সঙ্গের মন্তব্যও অমৃতবাবুরই ৷ 

অর্থেন্দু যে উড. সাহেব; সাবিত্রী? গোলোক বন, 

একজন চাষ রায়ৎ। 

নগেন্দ্র ৃ রঃ | নবীনমাধব। 

কিরণ ( নগেন্দ্রের ভাই ) রঃ বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই )1 

শিবচন্দ্র চট্টোপাধাধ ৃঁ 28 গোপীনাথ দাওয়ান। 

*মতিলাল হ্থর ৪ £ রাইচরণ ও তোরাঁপ। 

€( মত্বিলালের মত তোরাপ আর কেহ 

্ র কখনও সাজিতে পারিল না 1) 
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মহেম্্রলাল বসু 

শশিতৃষণ দাস € বিসাড়ী-) 

ূর্ণচন্্র ঘোষ [7] 

গোপালচন্দ্র দাস 

যছুনাথ ভঙ্টাচার্ধা 

অবিনাশচন্দ্র কর 

গোলোক চট্টোপাধ্যায় 

ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী 
অমৃতলাল সুখোপাধায় 
(ওরফে বেলবাবু বা 

কাপ্তেন বেল) 

তিনকড়ি মুখোপাধায় 

আমি [ অধুতলাল বস্থু ] 

ধন্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ( এক্জিনীয়ার) 

কার্তিকচন্দ্র পাল 

নগেন্্স বন্দোপাধায় 

বেণীমাঁধব মিত্র ৫ 

পদী মন্বরাণী। 

আমিন, পগ্ডিতমশাই, কবিরাজ । 

লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় 

করেন নাই। ) 

আছুরী।, একজন রায়ৎ। 

একজন রায়ৎ। 

রোগ. সাহেব। (এই একটা পার্ট” 

সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ 

পাঁরিল না। আমিও রোগ, সাহেবের 

পাট” প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের 

মত হয় নাই |) 

খালাসী। 

সরলা । (চমৎকার প্লে করিতেন )। 

ক্ষেত্রমণি | 

রেবতী 1 ( এমন চমৎকার রেবতী আর 

কেহ কখনও হইতে পারিল না । বেচার! 

শেষটা পাগল হউয়। মীর»গেল |) 

সৈরিন্দী। 

ষ্টেজের অধাক্ষ । 

(ইহারাঁই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী 

তৈয়ারি করিয়া দেল । ) 

07989] 

কমিটির সেকেটারা । 

(কমিটির প্রেসিডেপ্ট। ইনি যে 

খিয়েটরের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, 

তাহা নহে? আপিস্েচাকরি করিতেন, 

"বয়সে বড়, মুরুবিব হইবার উপযুক্ত বলিয়। 

বিবেচিত হইলেন । তাহাকে থিয়েটরে 

সাঁজিবার জন্ত কথনও অনুরোধ করা 

হয়নাই।) , 



১১৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

সমসাময়িক সকল সংবাদপত্রেই এই অভিনয়ের বিস্তৃত ও প্রশংসাপুর্ণ বিবরণ 
প্রকাশিত হইল। ১২ই ডিসেম্বর ( বৃহস্পতিবার ) তারিখে “অমৃত বাজার 
পত্রিকা” লিখিলেনঃ-- 

চ্যাসনাল থিয়েটার 

নীলদর্পণ অভিনয় ।__-গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়। গিয়াছে। 

নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ 

অভিনয় নহে। খোঁসপোশাকী বাবুদ্িগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের 
স্বায়ীঙ অনেক অবাবস্থিত চিত্বের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই 

সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজ বদ্ধ হইয়। 

এই অভিনয় কর্ন সম্পাদন করিতেছেন । তাহার! টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে 

অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন । আমর] একান্ত মনে 

তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা! করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া 

চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে 

হইবে না। আর এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল 

ফলিবে। উপযুক্ত গ্রস্থকীরগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন) ভরসা অচিরাৎ আমরা 

ছুই এক খানি ভাল নাটক পাঁঠ করিতে পারিব। 

অভিনয় স্থচারু হইয়াঠিল। আমর! পরিতৃপত হইয়াছি। প্রথমে শ্ত্রধর যখন 

গানের পর্ “আমাকে অর্থ লোভীই বলুক আর যে যা বলুক, আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ 
পাঁইলেই কর্তবাকন্দ্র সাধনে পরাঙমুখ হইব ন1” এই বলিয়। কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে 

নিজ মনোবেদন। নিবেদন করিলেন, তখন আমরা! বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি 

অনারশ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্তৃক কট্ুবাকো পীড়িত হইয়াছেন। কিস্তু বঙ্গ সাহিত্য 

সমাজ তাহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না| আমরা ভরসা করি, এই অভিনয় 

সমাজ সকল বৈরী বাকা অবহেল। পর্ব্বক স্বকার্যা সাঁধনে নিযুক্ত থাকিবেন। 

নীলদর্পণ নাটক দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার গল্প ভাগ অনেকেই জীনেন। কিন্ত একথাও 

বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের “'নবযৌবন' হইয়াছে। স্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব 
ও অত্যাচার অনেকেই মধো মধো দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কাধ্য রঙ্গভূমিতে 

অভিনীত দেঞ্চিলে এক রূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধো প্রক্টীত হইতে থাকে। সংসারে 

নান। প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক' লোক আছে, কিন্তু ইয়াগে! চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া 

মনৌমধ্যে ঘোরতর স্বণা“জন্মে। নূতন 'ফৌজদারি কাধা বিধি আইনের ফলাফল বিচার 
অনেকেই করিয়। মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীন মাধব বলিলেন যে; 

“আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্ধ্বনাশ' বাক্য কয়েকটা 
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উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শক মণ্ডলী মধো যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহ আমর কখনই 

ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি? আমর। অভিনয় সমালোচনে 
ফৌজদারী কার্য বিধির কথা। পাড়িলাম। এমনি ছুর্দশাই হইয়াছে, সকল কথাতেই 
দুঃখের কান্না চক্ষে আইসে | যাহা হউক অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় কর্তবা 

হইতেছে। নীলদর্পণের গুণানুবাদ করিবার আবগ্তক নাই এবং দীনবন্ধু বাবু পরিচিত 

গ্রন্থকার, তদীয় প্রশংসাবাদও নিল্প্রয়োজন। 

আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাত। 

নহে। মফন্লে যে কাও হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকের! প্রায়ই জানিতে পারেন 

না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূলাবলুষ্ঠিত হইয়। উচ্চৈষ্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল তখন কলিকাতা বাসী দর্শক মণ্ডলী মধো উচ্চৈম্বরে হাহ্তধ্বনি উঠিল | 

কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাহার। ক্রন্দন সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না। তাহীতেই আনর। বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কুষ্খনগরে, যশোহর বা 

বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমর। এ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে 

অনুরোধ করি যে, তাহার। এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়। গিয়। একবার অভিনয় 

করাউন। আমর! চরিতার্থ হইব। নীলকর নিপ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়। উপেক্ষ। 

করিবেন না। সফন্বলে কি হইতেছে তাহ! আর কি বলিব ? 

অভিনেতৃগণের মধো আমর! তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজন্বী, প্রভুভক্ত 

তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদশিত হইয়াছিল । গোলোক বন্দ ও গোলোক ব্হ্গর গৃহিণীর 
চরিত্র একজন কর্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাক1 লোক। কিন্তু আমাদের 

বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও 
রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্বী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাহার রোদনম্বর অপূর্ব 

বলিতে হইবে। সরল অতি স্ুণীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আছুরি--উত্তম। আর 

অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই । সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় 

ক্রিয়াও সর্ববান্গহন্দর হইয়াছে । আমর। নিকটে বসিয়াছিলাম দৃষ্ত সকলের বর্ণ চাতুয্য 
তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে 

কেহই ভূপ.ত হন্নাই। শুনিলাম এই নাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেন 

সাহাধ্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটা সামান্য কথা৷ নহে। দের্শের একটা প্রকৃতির ক্ষতি 
পাইতে চলিল। এমন সকল কাধ্যের আমর। নিত মঙ্গলাকাজ্ী। অভিনয় সমাজ 

চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেপ্খাকুক। রী ৃ 

নবগোপাল মিত্র তৎসম্পাদিত ন্যাশনাল পেপার” পব্বরেও ( ১১ই ডিসেম্বর ) 
অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা! করিয়! এই অভিনয়কে ৮116 ০5৪1৫৮ 19 01118610109] 
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21010091706” বলিলেন । কিন্তু তিনিও «অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের 
মত অভিনয় ও বিধিব্যবস্থার দোঁষ ক্রটি এবং অসম্পূর্ণতার উষ্লেখ করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই । এই বিবরণ হইতে আমরা জানিত্বে পারি, প্রথম রজনীতে 
টিকিট-সংগ্রহ ও অন্ান্ঠ ছু-একটি ব্যাপারে একটু বিশৃঙ্খলা হয় এবং সেক্রেটারী 
আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবে ন|। 

১৮৭২১ ১৩ই ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) তারিখের এডুকেশন 

গেজেটে” এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাও উল্লেখযোগ্য ৷ 

অবান্তর অংশ বাদ দিয়া তাহার প্রায় সমস্তটুকুই নিয়ে দেওয়া গেল-- 
কলিকাতার ম্ভাশানল থিয়েটর। নীলদর্পণ নাটক ।-_মহাশয় ! বিগত ২৩শে 

অগ্রহীয়ণ ৬কাঁলা্টাদ সান্যাল মহাশয়ের ভবনে বাগবাজারস্থ কতকগুলি যুবকবুন্দ, 

“কলিকাতা ন্যাশীনেল থিয়েটর”» অভিধেয় জাতীয় নাট্যালয়ে 'নীলদর্পণ নাটক: প্রথমে 

অভিনয় করেন ।-** 

ন্যাশানাল থিয়েটবেরঃ রঙ্গমন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চও মন্দ নয়| তাহার 

ছুই পার্থে ও ফুটপাথে অর্থাৎ বহির্ভীগে গাসের আলে। ছিল। তাহাই কেবল 

দর্শকমণ্ডলীর আলোকের ভরদ1 মাত্র! রঙ্গগৃহের উপরিভাগে একটী আলোকময় 
(07০0) অর্থাৎ রাজমুকট শোভা পাইয়াছিল। আলোক বিহনে শ্রোতৃবর্গের সে দিবস 

যে কি অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, তাহা! কেবল ধাহারা সেই দিবস ভোগ করিয়াছিলেন, 

তাহারাই জানিতে পারেন । কেহ হয় ত দেশালাই জ্বালাইয়াই এক এক বারে যাহ! 

কিছু প্রোগ্রাম (1১100900006) অর্থাৎ কার্ধাবিবরণের পত্রধানি দেখিয়া লইলেন। কি 

জন্য যে আলোকের এরূপ অগ্রতুল ছিল, তাহ। আমরা বলিতে পারি না কেন, টাক ত 
কিছু সেদিন কম উঠে নাই? ছুই পাউও বাতি ক্রয় করিয়া আলিসার উপরে দিলেই 
যথেষ্ট আলো হইত । 

যাঁহ। হউক, আমরণ এক্ষণে অভিনয়ের বিষয় কিছু উল্লেখ করি। অভিনেতৃবর্গকে 
প্রথমত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে--প্রথম শ্রেণীতে--তোরাপ ; 

গোলোকচন্দ্র ও সৈরিন্ধী ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে--গোপীনাথ ; ক্ষে্রমণি £ উড ; নবীনমাধব ; 
রেবতী ও 'সাধুচরণ ; তৃতীয় শ্রেলীতে__সরলতা ; সাবিত্রী $ ময়রাণী ; রোগ ? বিন্দুমাঁধব 

ও অন্যান্য অভিনেত্বর্গ ক্রমশ; স্থাপনযোগা । 

অভিনয়ের পূর্বে প্রথম নট রঙ্ভূমিতে অবতরণ করিয়া! একটা সঙ্গীত করণান্তর 

ভাহাদের জাতীয় নাটালয়ের উদ্দেশ্ট ও মন্দ দর্শকমগুলীর বোধগমা করিয়া! দিলেন । 

তৎপরে গোলোকচন্ত্রের ও সাধ্ুরণের কথৌপকখন। গোলোক বাবুর অভিনয় ঠিক্ 
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পরিগ্রামন্থ বন্ধিক্চ লোকের স্তায় হইয়াছিল বিশেষত: তাহার অঙ্গভঙ্গী ও কথাগুলি 
ঠিক বৃদ্ধলোকের অনুরূপ হুইয়াছিল। প্রতিবাদী রাইয়ত সাধুচরণের হাব ভাব ও 

বেশাদি যথাযোগ্য হইয়াছিল। সকলেরই বেশবিন্ঠাসাদি প্রায় উপযুক্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে কাহাঁর কাহার অসংলগ্রও ছিল। গোলোক বাবুর পুজন্ধয়ের মধো 
জ্যেষ্ঠের অভিনয় মন্দ নহে। 

পঞ্চম অন্কে সৈরিন্বীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপুর্ণ হইয়াছিল যে 

তচ্ধুবণে এমত শ্রোতা ছিল না; ষে এক বিন্দু অশ্রপাত করেন নাই। সৈরিদ্ষণীর 

বাকাদি ঠিক্ স্ত্রীলোকের স্তায় বোধ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভান্কে সরলতার 

বিলাপলহরীও অনেকের হ্ৃদয়-ভেদ্বী হইয়াছিল । তোরাপের অভিনয় যথার্থ সকলের 

মনকে অপার আনন্দসাগরে মগ্ন করিয়াছিল! তাহার অভিনয় আছ্যোপাত্ত দোধশুস্থা 

বলিলেও বলা যাইতে পারে । গোপীনাথ ও গোপের কার্ধযপ্রণালী ঠিক স্বভাবের অন্থরূপ 

হইয়াছিল। তৃতীয় অক্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ষে ময়রাণী ও ক্ষেত্রমণির অভিনয়ও কম প্রশংসাজনক 
নহে। রোগ সাহেবের সন্দুখে ক্ষেত্রমণির সতীত্বের বিক্রম প্রদর্শনও অতীব প্রশংসনীয়। 

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ৪ জন শিশুদ্বার ময়রাণীকে পরিবেইন ও তাহাদের 

ময়রাণীর প্রতি “ময়রাণী লে। সই' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথন দৃশ্ত অতীব সুখজনক | 
একতান বাগ্টা আমাদের বঙ্গীয় হয় নাই। কতকগুলি চুনোগলির ফিরিঙ্গী 

দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বোধ হুয় কেহই কিছুমাত্র আনন্দানুভব করেন 
নাই। ইহা অপেক্ষা যদি কতিপয় আমাদের ভদ্রযুবা দ্বার কয়েকখানি আবশ্যকীয় 

যন্ত্র সহযোগে একতান বাদন হইত, তাহ! বোধ হয় সকলেরই শ্রতিমধুর  হইত। 

যাহা হউক, এ প্রকার বাছ্যতে ন্যাশানাল খিয়েটর” যে স্বকীয় নাম ও সঙ্গমের হাস 

করিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুনা গেল ষে, কাধ্যাধাক্ষগণ কেবল 

নিরূপিত সময়ে অভিনয়ারস্ত করিবার মানসেই এরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেগ 
তাহারা সে দিবস সম্পূর্ণ সিদ্ধ মনোরথ হন নাই। কারণ উল্লিখিত দিবসে অভিনয় 

রাত্রি ৮ ঘটিকার পরে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর এক খটিকাঁর 

সময় ভঙ্গ হয়। 
পরিশেষে অভিনয়াগারের দৃশ্যগুলিন সম্বদ্দে কিছু বল। আবগ্তক। অধিকাংশ 

দৃষ্ভগুলি 'ন্াশানাল থিয়েটরের' উপযুক্ত হয় নাই | কারণ জ্প্রতীয় চিত্রের আদর্শ সকল 

স্থাপন করাই কর্তব্য। গোলাঘরের সম্মুখ ও “কুটার দপ্তরধানার সন্মুখেরঃ চিত্র ছুইখানি 

মন্দ নহে। অনেক গৃহের পার্বতী দৃপ্ত (108) ন। থাকাতে গৃহের সৌন্দধ্োর 

হাস হইয়াছিল, এবং কোন কোন গৃহের দৃশ্তও অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই৭"., 

উপসংহারে বঙ্গবাসীদ্িগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে; তাহার! 'এই জাতীয় 

নাট্যালয়কে অবজ্ঞা লী করিক্লা ইহাতে ক্রমশ্টট উৎসাহ ও যেদগ সংস্থাপন করেন্দ।,., 

১৩ 
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বাহাতে হঙ্গযেশের মধ্যে অশ্লীল ও অসত্য আমোদ সকল দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ও 
নির্দোখ আন্ন্ব প্রচলিত হয়, তজ্জন্ত আমাদের সর্ধবতোভাবে বত্ব কর বর্তবা। 

অভিনেভৃবর্গের নিকষটেও আমাদের নিবেদন এই যে তাহার যাহাতে লাট্যালয়ে জাতীয় 

সকল প্রকার রীতি নীতি রক্ষা করিতে পারেন, তাহার জগ্ঠ যেন বিশেষ যত্বশীল হন। 

যাহাতে শরীদ্ব শীঘ্র ইংরাজি একতান বাছ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহার জন্ভও যেন 

চেষ্টা করেন, এবং আমর! আশ! করি, আগামীবার হইতে আরও অধিক আলোক দেওয়া 

হয়্--টিকিট সকল স্থানাদুঘায়ী বিক্রয় কর! হয়। কারণ গতবারে অনেক লোককে সমস্ত 

রাতিই কণ্তাক়মান থাকিতে দ্বেখ। গিয়াছিল। মুলা দিয়! দণ্ডায়মান থাক। ইহা। বড় ছঃখের 
বিষয়! এবং আমাদের আরও নিবেদন যে, যে সকল লংগীতগুলি গীত হইবে, তাহা! যেন 

কণা বিবরপের "ত্র মধো সন্নিবেশিত থাফে, কারণ তাহা হইলে দর্শকমগুলীর শ্রবণের 

কিছু হবিধ। হয়! অনম্গত কশ্চিৎ-র্শক | কলিকাত। | নন্দনবাগান । 

'্শালিসহর পন্লিকা'তভেও এই অভিনয় সম্বক্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনা! বাহির 
হয়) লেখক ধলেন১-- 

***আমরণ সমুৎস্ক চিত্তে প্রথমেই যাইয়া! 'নীলদর্পণের' অভিনয় রাত্রে নাটাশাল। 
বাটীর দ্বায়ে উপস্থিত হইলাম। কিন্ত সেরাক্রের কথা মনে পড়িলে এখন হৃৎকষ্প হয়। 

আমর বাঙ্গালী, আমরা যে কখন কোন কাধা সুশৃঙ্খল রূপে নির্বাহ করিতে পাৰিব 
এরূপ ঞ্ষধনই বোধ হয় না। যাহ! হউক অনেক কষ্টে অনেকবার তাড়িত হইয়। আমরা 

পক খানি টিকিট লইয়া অভিনয়ের গুলে প্রবেশ করিলাম। একজন ভদ্র ব্যক্তি 

আমাফের হত্তে 'প্রোগ্রোম' দিলেন কিন্তু ছুর্ভীগা বশত আলোকের অভাবে চমসা ছবারাও 
তাহার এক বর্ণ পড়িতে পীরিলাম না। সুতরাং অন্ধের স্ঠায় বসিয়া রহিলাম। 

রঙ্গগুঁমি দেখিয়া অতান্ত ছু:খিত হইলাম ৷ রঙ্গতৃমির সম্মুখেই একথানি বিজাতীয় যবনিকা 

ফরোছুলামান রহিয়াছে । জাতীয় নাটাশালায় বিজাতীয় কোন বস্ত দেখিলেই মনে ছুঃ 

ধাঁতিবেফে আর কি উপস্থিত হইতে পারে? তৎপরে যখন দেখিলাম যে কতকগুলি 

ক্ষৈরাঙ্গ আসিয়া! গ্রকতাঁন বাছ্য করিতে আরম্ভ করিল তখন আমাদের ছুঃখ ছিগুণিত 

হইল । মনের ছুঃখ মনে রাখিয়া আমরা একাগ্র চিত্তে অভিনয় দর্শন করিতে 
লাগিলাম 1", 

নাটাশালার জধুক্ষগণ যদি একটি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়! লেক দিগকে 
খ্বাহবান করেন তাহ হইলে আমর! বলিতে পাঁরি অনেকে তাঁহাদের সহিত একত্রে কারা 
ক্ষারিতে প্রন্তত হইঝেন | জাতীকস নাটাশালায় উপধুক্ত রূপবান বাক্তির অভাব জ্দাছে, 
“বাটিক জন্তিনেত! দিগের যে রূপ গুণ ছুইই চাই তাহা কে না শ্বীকার করিবেন। 

ফার্ধ্যাধাক্ষ রিগেক্স এ অভাব মোচন কর! কর্তবা। আমাদের দ্লেশের অবস্থা এরূপ উন্নত 

হয় নাই যেন্দানাক্গের স্ীলোকের। যাইঘ্া। অভিনয় করিবে কিন্তু স্ত্রীলোকে স্্ীলোকের 
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পোষ্ট আদর্শ লওয়। উচিত, তাহা হইলে অভিনর সর্ববাঙলীন হন্দর হয়। স্ত্রীলোক পাঁওয়! 

যার না! বলিয়া আমরা এরূপ বলি না যে কতকগুলি ব্যাশা আনিয়া নাট্যশালায় 

অভিনেতৃসংখ্যা বৃদ্ধি কর! উচিত, কিন্ত যাহাতে কোন উপায়ে শিক্ষিত জ্ীলোক দিগকে 

জাতীয় নাট্যশালার মধ্যেপনিধুক্ত কর! যায় এরূপ চেষ্টা করা উচিত।**-( পৃ. ৩৭২, ৩৮) 

“ল্যাশনাল পেপার; পত্রিকার বিবরণ হুইতে আমর! জানিতে পারি যে 

এই অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়! চারি শত টাকা৷ আয় হয় । 
«নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে হ্তাশনাল থিয়েটার 

কর্তৃক দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' অভিনীত হয়। এ-বিষয়ে অমুতলাল বন্থু 
প্রভৃতি সকলেই ভুল করিয়া গিয়াছেন' তাহারা লিখিয়াছেন, নীলদর্পণ 
ছুইবার অভিনীত হইবার পর জামাই-বারিকের অভিনয় হয়। * প্রক্ৃতপ্রস্তাবে 
জামাই-বারিকের অভিনয় হয় ৯৮৭২ সনের ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার,- প্রথম 
নীলদর্পণ অভিনয় হওয়ার ঠিক সাত দিন পরে ? নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় 

হয় ২১এ ডিসেম্বর, জামাই-বারিক অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে । 

১৪ই ডিসেম্বর তারিখে জামাই-বারিকের যে অভিনয় হয় তাহার বিবরুণ 

আমর! ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের “ন্যাশনাল পেপার” ও ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 
'অমৃত বাজার পত্রিকায় পাই। উহার মধ্যে “অমৃত বাজার পত্রিকার 

বিবরণটি নিয়ে দেওয়! হইল,-- 
স্যাসনাল থিয়েটার 

জামাই বারিক 1--+নাসনাল থিয়াটব্রে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন 

ক্রন্দন করি। গত শনিবারে জামাই বারিক দেখিয়। তেমনি হাসিয়াছিলাম | জর্দেনীয় 

পণ্ডিত সেলেগেল সেক্সপিয়রকে লোকের নিকট চিনাইয়া দেন, এডিসন মিলটনকে 

প্রথম চিনাইয়া দেন এবং দীনবন্ধু বাবুকে ন্যাসনেল থিয়েটরে অনেকের নিকট চিনাইয় 
দিল। দীনবন্ধু বাবুর গুণ ইতিপূর্বেধ অনেকে জানিয়াছেন বটে, তাহার অনেক নাটকও 
ইতিপূর্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাহার প্রস্থ নিহিত রত্বগুলি যেরপ জাজ্বলাসান 

হইয়। উঠিতেছে, ইতিপূর্বেধ আর কোথাও সে রূপ হইয়াছে কিনা তাহী আমরা অবগত 

নহি। আমর গতবারে লিখি যে, ন্তাসনাল থিযেটরে নীলদর্পণকে পুর্ণ হৌকন প্রহ্গান: 
করিল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছ। ছিল যে, জীবিত করিয়বছে লিখি ।*** 

+ পুরাতন প্রসঙ্গ, হয় পর্যায়। পৃ. ১০৬, ১০৯ |  “গিরিশচন্রু- প্ইঅবিনাশচন্ত্র 

গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১০৯1 “গিরিশ-প্রতিভাঠ শ্রীহেমেন্্রনাখ দাশ ।, 
টি 
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এবারকার অভিনেতৃগণ এক একটী রত্ব বিশেব। সকলের বিশেষত: পল্মলোচন, 

বগল! ও বিন্দুর অংশ বড় অপূর্ব হইয়াছিল । ইহার এক একটী বিষয় অভিনয় 

করিলেন, আর আমাদের অতান্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার! একটি বিষয়ের 
অভিনয় ন৷ করিয়া! আমাদের বিশেষ মনক্ষু্ করেন। ক্ষার্মিণীর স্বামীর ভিটার উপরে 

' পড়ির স্বামীর নিমিত্ত রোদন কর! গ্রশ্থের একটা অত্যুৎকৃষ্ট অংশ এবং সেইটা কামিনীর 
দ্বারা অভিনয় না করাইয়? ময়রাণীর মুখে বলানতে একেবারে মাটি হইয়াছে। ফল এটি 
গ্রন্থ কর্তার ভুল এবং দীনবন্ধু বাঁবু উপস্থিত থাকিলে উহী বুঝিতে পারিতেন। আর 

একটি ভুল, ছুই সতিনীর ঝগড়ার পর পল্মলোচনের বগলার অঞ্চল ধরিয়া বাটার সঙ্গে 

বৃত্য ও গীত করা। পম্মলোচনের পূর্বেকার চরিত্রের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছে । 

আমাদের বিশেষ অন্থুরোধ অভিনেতৃগণ এ অংশটি বাদ দিয়! অভিনয় করিবেন । 

ন্যাশনাল পেপারে'র বিবরণে রঙ্গমঞ্জের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য 
তথ্য আছে তাহা হইতে আমর! জানিতে পারি; দ্বিতীয় দিনে আসন 
ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের অপেক্ষা ভাল হয় এবং বিলাতী বাগ্ের 

পরিবর্তে লক্ষৌয়ের বাদকদের দ্বার! দেশী বাজন। করিবার বন্দোবস্ত হয়; 
তাহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের সান্নিধ্যে ধুমপান বা কোনরূপ গহিত আচরণও নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্স একটি ম্যানেজিং কমিটিও 
নিযুক্ত হইয়াছিল । এই পত্রিকাতেই ইহাও প্রকাশিত হয় যে জামাই-বারিকের 
অভিনয়ে অটড়াই শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয় । 

গ্যাশনাল পেপার? অভিনয়ের বিবরণ দিয়া উদ্যোক্তাদিগকে একটি উপদেশ 
দিয়াছেন । উপদেশটি অভিনয় দেখিবার জঙন্ঠ মহ্লাদিগকে আনা সম্বন্ধে । 

ন্যাশনাল পেপার' এবিষয়ে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়। দিয়া 
বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একট। পরিবর্তনের যুগ, এখনও 
কাহারও খামখেয়ালকে সংঘত করিবার মত জনমত গঠিত হইয়া উঠে নাই, 

স্থতরাং সর্বসমক্ষে ভদ্রমহ্লাদিগকে আনা স্থবিবেচনার কার্য্য হইবে না। 

স্তাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'জামাই-বারিকে*র অভিনয় 'দেখিবার জন্য 
মহিলাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ॥ * সেজন্যই এই উপদেশ । 

* এ-প্রসঙ্গে কয়েক পরে উদ্ধত ১৪এ ডিসেম্বর তারিখের “ইওডয়ান মিরারে' প্রকাশিত 
*/ 1900001৮ স্বাক্ষরিত পত্র ভ্র্টবা! এই পত্রে আছে, “*.. 9 1010) 008০90 1 
721808009৪1] 0৮67 096 (0ম) (096 190199 আও 05650 1০ আ100989 9 
£76507669৮6 08909 01.52%206 2901101) 
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ধজামাই-বারিকে'র পর ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় “নীলদর্পণ অভিনয় 

করেন। কিন্তু এই অভিনয়ের আগের দিন ( ২*এ ডিসেম্বর ) £ইংলিশম্যান্, 
পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য ঝুরেন ষেঃ এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকরঃ সুতরাং 

উহার অভিনয় বন্ধ করিয়! দেওয়া উচিত । £ইংলিশম্যাঁন+ লেখেন১-- 
4 [86৮59108100 09119 03 0796 009 10195 ০01 771 170117018 19 

81107150019 80660. %% 1119 1900108] 17016950010 00719980000, 00091097 
1706 10096 606 13650. 011, 11006 3 99176590060 60 0108 280101178 

11111)119010170906 10 0:2/03191000 009 10185, 10101) 99 10100000090 
05 015 17161 000৮ 9 11001 00 10710102805, 1 9861079 ৪091169 1186 

(0৮971117)61)6 91)0010 91107 709 191)7:09910121101) 11) 0100658,  0121988 

70199 60756 77001) 1009 118)03 01 90179 001701)910100 (00801 900 009 
11709110103 1095 19910 901890. 

উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটারী একখানি পত্রে ইংলিশম্যানে*র পাঠকবর্গকে 
জানান যে, «নীলদর্পণ” নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়! হইয়াছে । 

এই কথা অভিনয়-শেষে রঙ্গমঞ্চ হুইতে দর্শকগণকেও বিজ্ঞাপিত করা হয়। 

তিনি বলেনঃ নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংল! দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার 

চির দেখান,--ইংরেজদিগকে বিদ্রুপ করা নয়ঃ ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি তাহাদের 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে । * 

স্পা পক পপর | আল হা শিিনপাশি শি সপাজ পি পপ পিশিজিসপ তি পাপা তি 

* নগেক্দনাথ বন্দোপাধায়ের পত্র ১৮৭২ সনের ২৩এ ডিসেম্বর (সোমবাণ্ব ) তারিখের 
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১২৬ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 

'নলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ২১এ ডিসেঘর | ১২৭৯ 

সালের ১৫ই পৌষ ( শনিবার ) তারিখের «মধ্যস্থ' পত্রে উহার নিষ্োদ্কৃত 

বিবরণটি পাওয়া যায়+ _ ০ 
নীলদর্পণ অভিনয় ।-_গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাট্যশালায় উক্ত নাটকের 

অভিনয় দর্শন করিয়। আমরা মহ1 সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ দর্শক শ্রেণীর 
সংখা ও শোভা দেখিয়া আমাদের চিত্ত প্রফুল হইল । এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, 

যে অধ্ক্ষগণ আপন যোগাইতে ফাফর হইলেন !...বহু সংখ্যক দর্শনার্থীকে ফিরিয়! 
যাইতে দেখিয়াছি।... 

কুয়েক জন অভিনেত্ এরূপ পারদশিতা দেখাইয়াছেন। যে, তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গী ও 

বাকা প্রয়োগকে উচ্চ শ্রেণীতে সন্নিবেশ কর! যায় । অপর কয়েক জনের অভিনয় মধ্যবিধ। 

বস্তুত; নিতান্ত অপকৃষ্ট কেহই নন। “এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ 
গোলোকচন্ত্র বহ্থ, নীলকুঠীর দেওয়ান, উড. সাহেব, রোগ সাহেব, আমিন, মোক্তার, 

কবিরাজ, তোরাপ, রাইচরণ, গোপ, সাবিত্রী রেবতী, ক্ষেত্রমণি, যাহারা এই কয়েক 

জনের বেশে আসিয়াছিলেন, তাহার] প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা । 

নবীনমাধব, সাধুচরণ, পণ্ডিত, দারোগা, চারিজন' শিশু; সৈরিম্ধণ, সরলতী, 

পদীময়রাণী দ্বিতীয় শ্রেণী। 

অপর সকলে ইহাদের কাছাকাছি। ভাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণী বল! যায়|... 

সন্থিদ্বান বাবু রাজনারার়ণ বস্থ মহাশয় এই অভিনয় দর্শন করিয়। এরূপ অভিপ্রায় 

বাক্ত করিয়াছেন, যে, অভিনয়ের পুর্বে তিনি মনে মনে অভিনেতৃগপের মধ্যে যাহার 

যেরূপ আকৃতি প্রকৃতির ওুচিত্য কল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে প্রকার গঠনের 

লোক যেরূপ সঙ্জায় যেরূপ ভঙ্গীতে ষে সময় ষে কথোপকথন করিবে আশ! করিয়াছিলেন, 

অভিনয়কালে দেখিলেন, অবিকল দেইরূপ--ঠিক তাহার কল্পনান্ুরূপ হইয়াছে। এ প্রশংসা 

সামান্ত গৌরবের নহে ।*** 

পাঠকগণের ম্মরণ হইতে পারে, এই নাটক উপলক্ষে প্রজাহিতৈষী মেং লং সাহেবের 

কারাবাস হইয়া গিয়াছে। সে দিবস ইংলিসম্ান এই নাটক অভিনয়ে আপত্তি 

তুলিয়াছেন। , নাট্যসম'জর সম্পাদক তাহাকে এবং সাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, 
আইনাম্থসারে যে যে অংশ দোবাবহ্, তাহ পরিত্যাগ পুর্বক অভিনয় হইতেছে । গত 

শনিবার পিসের ডেপুট্; কমিস্তনর মহাশয় দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার 

ফানাইলাল দে রায়বাহাদুরকে তিনি বলিলেন। নাটযাধাক্ষগণ যেন মনে করেন, না» আমি 

দর্শক ভিন্ন অন্ত কোনে! ভাবে এখানে আসিকাছি। অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেলে, জনৈক 

অধাক্ষ রঙ্গতূমিতে দণ্ডায়মান হইয়। ব্যক্ত করিলেন? যে, এই নাটকে পল্লীগ্রামের বিষয় 



নীলদর্পণ নাটকের অন্ভিনয় ১২৭ 

উদ্তঘরূপে বণিত আছে, এজন আমর! ইহার অভিনয় করিতেছি, কাহারে! প্রতি দ্বেষবশত: 
অথবা কোনো সম্প্রদায়ের গ্লানি উদ্দেশে নহে। এই অভিপ্রায় বাক্ত কর! উপযুক্ত 
হইয়াছিল 1..* 

ন্যাশনাল পেপার পত্রেও (২৫ ডিসেম্বর) এই অভিনয়ের বিবরণ 

প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, রজভূমি লোকে পুর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল এবং অভিনয্-দিবসের পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হুইয়! 

যাওয়াতে অভিনয়-দিবমে অনেক ভদ্রলোক স্থানাভাবে ফিরিয়! যাইতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন । নন্ঠাশনাল পেপার এই দ্বিতীয় অভিনয় প্রসজে লেখেন যে, 
অনেক দর্শকের মতে এই অভিনয় প্রথম অভিনয়ের মত উৎকুষ্ট হয় নাই। 

«নীলদর্পণে'র দ্বিতীর অভিনয়ে টিকিট-বিক্রম্নের দার! ৪৫০ টাক! আয় হ্য়। 

নীল্নদর্পণ অভিনয়ের যেসকল বৃতান্ত ও সমালোচনা এ-পর্য্যস্ত উদ্ধৃত 
কর! হইল তাহাতে প্রশংসা ও মৃদু সমালোচনা ছুই-ই আছে, 

কিন্তু এগুলি ছাড়া এই অভিনয়ের আর দুইটি সমালোচনাও উদ্ধত কর! 
উচিত। এই সমলোচন। ছুইটি “ইগিয়ান মিরারে” প্রেরিত পজ্জ রূপে 

প্রকাশিত হয় । পত্র ছুইখানি নিয়ে দেওয়া গেল। 

১৮৭২ সনের ১৯এ ডিসেম্বর ( বৃহস্পতিবার ) তারিখের “ইঙিয়ান মিরারে? 
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বাস গুদ এগা০818, 

[0 80০ 790160 রি ৪ 1780527 26৮701" 

0ম 89 7449%01 74 10 269 85909 0৫ 875 120) 750901999 ৪ 

0198179, 09416801019 19000] 1099৮5, 085 ০০৮5 90160 09118 105 
19181586107 “2 95906 0 30960108091 177)100781009.১ 11106 4777482 190267 

170/7%170, 8180 71058 2 19179605 8&510159 00. 019 ৪০119. 306 আ1]) 0999 
10171105139169 08755 089 009 85091029000 95118 01 01921308199 ৬/9, 

ভ)101) 1%5৩ 10992. 08915 6000790990৮, 81911 300৮ 891310989 70929, 
(796 07979 81791] 7006 103 00088101060 90 995 905 িজো?। 80150018 60 
ঠি]] 009 2019099 ০1 £0ত10-01) %0695865 ?৩ 0786 079 10039060195 819 120910 
)0 105 7683010. 06 17617 60112106910079106) 88 8019 160 01790; ৮19 
(07617 70091001091 1109 25 84009 ০0:110000, 8100 11295 881] 80(০601 
2910. 10009008 905 071706 “ 20100 29 600 12892) 02 11191 002 09 

9009119171179106 06 198501088016  07990089+ ; 078৮ 60 20059 6179 

29958009 9100 2805 19896 1116 88019900685 81791] ০%৪7 109 1091" 001015 



১২৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

820 : 0796 05 219 109109790. 60 10096 ৮৩ 109000889 [ 01 ] 100007909 
01 1895120109-7980106 90019099 (1790 109710 019 0189101):0086100 01 619 
01800818110], 00 8.9 00106%25, 9 19911) 0002 11)6 /90০091%9 0)%/ 11895 

180 7706 616 £000. (9909 00 90109 01)909129 8039095 100 95009981010 
[070 01917101985, 00590) 0৩ 0191001% 102450721৮৪ 200 1088 1090] 
01)11£99 10 815০0 071600 2 ড2111176. 07 0099 16 80109 00 2 0919001 

109118991. 01 0179 90108193 01 01০ 47672227207 10101) 19) 10 09 

010179100 01 0116 7৬6180701 1781)67, 00101990900 70 10066, 0180 00791: 

1091:1070)97008 ভা৪৩ 08 0 9১090011185 0899009%] 1097ণ0 1009 ৪0019 

10011021196 90.51098 09 1090060 09%)0. (0 10:0০990 $0 71070831] 1)979 

119 ৪95৪ 71/ 1)74707% ত1]] 109 19669 801019019690, 101. 109 1780. 00099107 
10 77)8700 007006 019 10195 9091098, 11101) 0081) 60 00056 (999, 
1705০090 01০ 19061169701 019 0910000 ৪0019009. 10098 2001 0219 
21206 0009৮ 00039 909098 ৪79 1006 1019590. 8৪ 0০5 ৪0010 09. 10179 

109210 9০৮ 0 019 1018000, 1593 09 2175 0000106৪100 17901690102) 
800. 019 1187)6. 18 11006 79890179)19 01891910179 00 80100089 (08 

09 079010 4৪ 90006 00 01106 09 %0001098 ০01 09 1100190 

[19100918101 081076 0119 65098 01 09 81090090078 2 48510, 1 

18 1:9177870099019 10 000 10812072101) 95010815915  0.9৮06690 60 69 

10181898 01 90601500080 070081 009 1179116 01 10100] 10813 819 
86ড629]5 019089890, 01020) 1901)0), 079 11970, 800 13110010 81901)100, 

15099 01911709 97০ 990000. 60 1019, 10100217 0101000109ন, 00100] 13099 

200 1013 116 619 29107959069) 9 1769, 105 0709 200 00০ 8919 
1081), 100৮ 170, 17001) 200 80990 ৪9 006 80 800098800] 10. 619 
7129 93 171 1700 110908070, 2 90171097011 017 1009140) 

10911 95100015, 019 11001109, 983 7006 01) 60 100ঞ1খ 179] 

+/9010106 10306 9৪ 001090191- 0009 অ০ 999 26101)91 69309 1001 
(81010 101991090. ৬০ 10086 009০7590. 110. 01%09৮09 911 ০091 1119 

60৮0 00951980193 97৪ 1151690. 00 ভ100988 719 2%8/601206 101909 
01 707727/6 1727501. 1000 010 019 10701906078 17769121007 1016 190199 ? 

1890 21005910909 810 0797 10819 001 691 19096106002 2 209 

/41707260 730707 10 091] 00917 ভা0 06191 010 10 9108110৬ ০) 
+0910018,) 96 10000 আ1)0 10959 20 02010081শ 101 [00110 170781105 

200 9991. 10716 ডা010০ 0 08917 017110910 %&€ 1199৮ 9112]1 09561 
06896 60 019000110909)09 9 00001)805 10101) 095 20001108100 169 
1010160% 60 79001701119700, 0015 960 4 11901)01 

১৮৭২ সনের ২৭এ ডিসেম্বর (শুক্রবার ) তারিখের “ইঙিয়ান সির 
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এই পত্রগুলি সন্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে; 

আগাগোড়! বিদ্রপ ও নিন্দায় পরিপূর্ণ । অন্ত বে-সকল সমালোচক নীলদর্পণ 
অভিনয়ের দোষ ক্রটি দেখাইয়াছেন, তাহাদের দোষক্রটি প্রদর্শনে অকারণ 
ঝাঁজ বা ব্যক্তিগত বিথ্বেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই 
পত্র ছুইটিতে এ ছুইটি জিনিষই সুস্পষ্ট । পত্রগুলি পড়িয়া মনে হয় কেহ 

যেন আগে হইতেই নিন্দা করিতে বদ্ধপরিকর হ্ইয়! সমালোচনায় প্রবৃত্ত 

হুইয়াছে, উহাতে নিরপেক্ষ সমালোচনার ইচ্ছ। বা প্রচেষ্টা কিছুই নাই। 
প্রকুতপ্রস্তাবেও পত্রগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তির রচিত নয়) কারণ এগুলির 
রচগ্সিতা যে গিরিশচন্দ্র সে-বিষযয়ে কোন সন্দেহ নাই । অমৃতলাল বন্ধ 
তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়। গিয়াছেন,_ 

£ইংলিশমান; পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের .এফট] বিজ্বপপূর্ণ সমালোচনা বাহির 
হইল। লোকে বিল, নিশ্চয়ই এ" চিঠিখানা গিরিশ বাবু লিথিয়াছেন! ভু" এক ছত্র 
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আমার মনে আছে।--01) £098 179 790. 29; 900. 8106819 17) 5:69 009 

11089659129 110) 163 18100018159 17911810%8 ইত্যারি। সৈরিন্ষশীর বিশ্রী 

ওষবিকৃতির (98171001)0 160 067 01010971119 001590) উল্লেখ উল্ত 

পত্রে ছিল। (পুরাতন এীসঙ্গ, ২য় পধ্যায় পৃ. ১০৮-০৯ ) 

শ্রীযুত কিরণচন্ত্র দত্তও লিখিয়াছেন,_-“আমরা শুনিয়াছিঃ শ্বয়ং গিরিশচক্ত্রই 
গুপ্ত নামে (0020-30-1)10709) “4[78,011978” স্বাক্ষর করিয়। 776 17228 

1001) 716295 নামক খ্যাতনাম। সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিতেন” ('নাট্য-মন্দির', পৌষ ১৩১৯ পৃ. ২৯৩) এবং 
“বিশ্বকোষের “রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )” শীর্ষক প্রবন্ধেও এই কথার উল্লেখ আছে। 

অমৃতলাল 'ও কিরণচন্দ্র দত্তের উক্তিতে সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল থাকিলেও 
উহাদের উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হ্য়। তাহা! ছাড়া ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 
পত্রের একটি ইংরেজী ছত্র গিরিশচন্দের “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চুড়ামণি 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী” পুস্তিকাতেও পাওয়া যায়। ছত্রটি এই»--“নটের কার্ধ্য 
00 6150 61)6 8117 100131105 2, 1909] 10810196101 80 21090005 

অন্ততঃ একটি পত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের কোন সংশ্রব না থাকিলে এই 
বাক্যটি এইভাবে ছুই জায়গাতেই পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ । 

গিরিশচন্দ্র হ্টাখনাল থিয়েটারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়। দল্ল ছাড়িয়। 

চলিয়। গিয়াছিলেন ; সেই দলই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে খ্যাতি ও প্রশংসা 

অর্জন করিল, তখন তাহার পক্ষে ধীরতা হারাইয়া অভিনয়ের নিন্নাবাদ 

, এবং বাহার। এই অভিনয়ের প্রশংস। করিয়াছেনঃ তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন 

করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উদ্দেশে তিনি যে-সকল যুক্তির 

অবতারণ! করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার উর্দারতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় 

পাওয়া যাঁয়কি ন! তাহা! বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। অন্ত কথ! 

ছাড়িয়। দিয়া একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লওয়! যাক্। তিনি তাহার প্রথম পত্রে 

অভিনয়ের দ্বার] যুবক ও বালকদের নৈতিক অবনতি হইতে পারে এই ইঙ্গিত 

করিয়াছেন । যে-গিরিশচন্ত্র “নীলদর্পণ” অভিনয়ের পুর্বে, এবং পরে সর্বদাই 
অভিনয় ও নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন, এবং পতিত! রমণীদের সঙ্গ 

অভিনয় করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই, তিনি নিশ্চয়ই নৈতিক অবনতিক্ন কথা 

মরল বিশ্বাসের বশে বলেন নাই। তবে এর্গরিশচন্দ্রের সপক্ষে একটি কথা৷ 
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বলিবার আছে। তিনি যে কেবলমাত্র ছদ্মনামেই নিজের পুর্ব্ব এবং পর জীবনের 
ব্ধুবর্গের এবং হ্ঠাশনাল থিয়েটারের নিন্দা করিয়াছিলেন তাহাই নহে। 

নিজ নামেও নিন্দা এবং ব্যঙ্গ করিতে পশ্চাৎ্পদ হন নবাই। নীলদর্পণ অভিনয় 
হুইয়। যাইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ কবিতা 
রচনা করেন। এই কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের ছুইখানি জীবনী ও অন্তান্ত 
পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে । কবিতাটি এইরূপ, - 

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার । 

তাতে পূর্ণ অর্থ-ইন্দু কিরণ সিছুর মাখ। মতির হার ॥ 

নগ হ'তে ধার। ধায়, 

সরস্বতী ক্ষীণকায়, 

বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভ। পায় ;-- 

শিব শতুস্বত মহেন্দ্রাদি যদ্ুপতি অবতার ॥ 
কিব। ধম্মক্ষেত্র স্থান, 

অলঙ্গষেতে বিষু করে গান, 

অবিনাশী মুনি খধি করুছে বসে ধান ;-_ 

সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু” কর পার ॥ 

/ কিব। বালুময় বেলা, 

গালে পালে রেতের বেলা, 

ভূবনমোৌহন চরে করে গোপাঁলে খেলা 77 

মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দ্রিচ্চে সার ॥ 

কলঙ্কিত শণী হরষে, অয্নত বরষে, 

বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে, 

গ্বানমাহাজ্সো হাঁড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ॥ 

অমৃতলাল বস্তু এই কবিত! বা গানটির নিয়লিখিতরূপ ব্যাখ্য। দিয়াছেন, 
£ লুপ্তবেণী- বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন নাঃ অথচ কমিটির মাথার উপরে 

প্রতিষ্ঠিত | গল্গ। বমুন। সরস্বতী-সঙ্গম | 

তেরোধার-_জিধার] | , 

পূর্ণ _পূর্ণচন্্র ঘোষ । 

অর্থ ইন্দু-_অর্ধেন্টু। 

কিরণস-কিরণচন্ত্র বন্দেটোপাধ্যায়। 
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মতি-_মতিলাল সুর | 

নগ হতে ধার! ধায়--বাস্তবিক নগেন্দ্রই 014771867 ছিল | 

সরম্বতী ক্ষীণকায়-হূর্খ |: 

বিগ্রহ--এঁকটা মন্দ গালাগাল । আবার অন্যপক্ষে ত্রিধার।-সঙ্গমে দেবমূত্তি। 
ধন্বাক্ষেত্র স্থান_ ধর্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন স্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল । 

বিষু--ব্রাক্ম সমাজের গায়ক ; নেপথো গান করিতেন । 

অবিনীশী- অবিনাশচন্্র কর। 

তুবনমোহন চরে- গঙ্গাতীরে ভূবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখান1 বাটীতে | 

চাষা-_-অভিনেতৃর্দলের মধো অনেকগুলি স্ধগোপ ছিলেন ৷ 

দীনবন্ধু--নীলদর্পণ রচয়িত1। 

পালে পালে- পাঁলপদ্বীধারিগণ। 

শণী- শশিড়ষণ দাস। 

অস্ভৃত__অসুতলাল বহ। 

এই গানটিতেও গিরিশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট । তিনি তাহার “নট-চূড়ামণি 

অর্ধেন্দুশেখর' শীধক পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেনঃ_-“গানের শ্লেম এই--- 

স্থখন মাহাত্যযে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার” |» নীচজাতি পয়সা দিয়া 
অভিনয় দেখিলে অভিনয়ের সাফল্য বা গৌরব হ্রাস হয় গিরিশচন্দ্রের সত্যসত্যই 

এই বিশ্বাস ছিল কি? না তিনি কেবলমাত্র হ্ঠাশনাল থিয়েটারকে হৈয় প্রতিপন্ন 
করিবার উদ্দেশ্তেই এই অযৌক্তিক ও জাতি-বিশেষের প্রতি অপমানস্থচক 

কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন? 

পরবর্তী কয়েকটি অভিনয় 

নীলদর্পণেঃর দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে “সধবার একাদশী' 
অভিনীত হয় । একজন গ্রন্থকারেরই নাটক বার-বার অভিনয় করাতে দর্শকগণ 

পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ «“সধবার একাদশী'র 

বিজ্ঞাপন দ্বিবার জময়ে সর্বসাধারণকে জানান যে, অন্য নাটকের অভাবে 

তাহাদিগকে যে-সকল পুস্তক বর্তমান, তাহারই অভিনয় করিতে হইতেছে, 

তবে তাহার! উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইয়৷ লইবার হচ্ছ] 
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রাখেন ।* সে যাহা হউক ২৮এ ডিসেম্বর দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” 

কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়া গেল। ১৮৭৩, ২রা জানুয়ারি তারিখের 

£অমুত বাজার পত্রিকা*য্ম এই অভিনয়ের যে বিবরণ , প্রকাশিত হয় তাহা 

নিয়ে দেওয়া গেল। এই বিবরণে প্রশংসা ভিন্ন একটু সমালোচনাও ছিল,__ 

হাসনাল থিয়েটার ।--গত শনিবার 'সধবার একাদণী” প্রহসনের অভিনয় হয়। 

অভিনরটি অতি উৎকৃষ্ট হঈয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর প্রহসনের মধো “দধবার একাদশী, 

অনেকের বিবেচনায় সর্ধবোতকুষ্ট | সধবার একাদণীর উদ্দেন্ঠ ক্ছরাপান কি ভয়ানক জিনিষ, 

সেইটা প্রকাশ ও লোকের হদয়ঙ্গম করা." | অভিনয় সম্বন্দে আমরা গুটা কয়েক কথ। 

বূলব। সঙ্গীতটা তত ভাল হইতেছে না। নটা ন সাজে না রূপে না গাওয়ায় 

শ্রোত মণ্ডলাকে আকৃষ্ট করিতে প্ঠরিয়াছিল। যদি অভিনেতৃগণের বিশেষ আপত্তি ন। 

থাকে, তবে দুইটি সুগ্রা বালককে এই কাঁষো নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। তাহার। যদি 

মাহিয়ান। ধরিয়। রাখেন, তবে এরূপ অনেক যাত্রাওয়ালার ছোকর]? পাইতে পারেন। 

দ্বিতায় আসনগুলি এত ঘন ঘন দেওয় হয় মে লোকে বসিবার ও চল। ফির1 করিবার 

ভাি কষ্ট হয়, আবার নম্ঘর অনুসারে রিজার্ব আসনে শ্রোতৃগণ না! বসিয়া কষ্টের 

বৃদ্ধ করেন। 

ইহার পরের সপ্তাহে (৪ জানুয়ারি ১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 
দীনবন্ধুর “নবীন তপন্থিনী অভিনীত হয়। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে “অমৃত বাজার 
পত্রিক1, ৯ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন) 

অভিনেতৃগণ নিজ নিজ অংশ হ্থন্দররূপে অভিনয় করিষাছিলেন। জলধর 

বিশেষত; সবলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। নবীন-তপব্ধিনীর অভিনয়ে দিনগুাঁল অতি 

চমৎকার হইয়াছিল 1**, 

অমৃত বাজার পত্তিকা” এবারেও “সঙ্গীত বিষয়ে আমর! কোন উন্নতি 

দেখিলীম না” বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের 

অনুষ্ঠাতুগণকে এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন। এই 
অভিনয় সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (২৯ পৌষ ১২৭৯) বলেন»- | 
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জাতীয় নাট্যশাল।।-_গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাটাশালায় “নবীন তপন্ষিনী, 

নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ ইহাতে বরং পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর নৈপুণা 

প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার বিষয়, যে? অন্ঠান্ত অভিনেত সমাজ 

এক খানি নাটক ছয় মাস বি এক বৎদত্র কাল শিক্ষা! করিয়! অভিনয় করেন, ইহারা প্রতি 

সপ্তাহে এক এক খানি নূতন নাটক অভান করিয়! যেগ্যত1 সহকারে অভিনয় করিতেছেন । 

শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় ন। অতএব ইহাদের উৎসাহকে ধন্যবাদ! কিন্ত তাহাদের 

অবলম্থিত গ্রন্থ সম্পদে অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। এ বিষয়ে সুলভ সমাচার ও 

স্যাসন্াঁল পেপার ষে ষে অভিপ্রায় বাত করিয়াছেন, তথ্প্রতি নাট্যাধাক্ষগণের চিভার্পণ 

কর! উচিত! তাহাদিগকে সামাজিক আমোদ সংক্রান্ত একটা বিশেষ অভাবের নিরাঁকরণ 

পন্দে উৎসাহী দেখিয়া সকলেউ হধপ্রাপ্ত ও উৎসাহদাতা৷ হইয়াছেন। হুতরাং প্রথমেই 

দোষাপেক্ষা গুণের অংশ কীর্তিত ভইয়াছিল। গুণাংশ বিশেষরূপে প্রদশিত ও সাবান্ত 

হইয়াছে, এন্সণে শ্বল্পভাশে যাহ কিছু দোষ আছে বা হইতে পারে, তদ্দিগে দৃষ্টিপাত 
করা৷ উচিত |... 

প্রথম। যখন 'জাতীয়” বিশেষণটা ধারণ কর] হইয়াছে, তপন যাহাতে সেই গুর 

বিশেষণের মধ্যাদা থাঁকে, সর্ববতোন্তাবে তাহার চেষ্ঠা পাওয়া উচিত। স্ডাহা করিতে 

গেলে প্রথমত: এমন বিষয় নির্বাচন কর। এবং সেই বিষয়কে এমনভাবে লিপিবদ্ধ কর! 

চাই, যাহাতে আমোদ ও কৌতুক বাভীত সন্ত্রাতি শিক্গ। হয়; যাহাতে উচ্চ অভিপ্রায় 

বাক্ত হইয়। প্রদর্শক ও দর্শক উভয়ের মনোবু্তি উদ্ছ্ে উন্নত হয় ; যাহাতে পাপের প্রাতি 

ঘ্বণ। এবং ধর্দের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ জন্মে ?ঁ যাহ:৩ সামাজিক, কদাচার ও কুপ্রথা 

উপহপসিত হয়, যাহাতে সামান্সিক সতপ্রথ। ও সদাচার সংরক্ষিত ও দোবশুন্ত হয় ? পাহাতে 

স্বদেশের বিশেষ বিশেষ পুববপটনা ও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টাগ্ত স্থানায় আবনবৃতাশ্ত বণিত হইয় 

্বদেশগ্থ লৌকের মন প্রাণ পদেশান্ুরাগে প্রত প্রস্তাবে উত্তেজিত হ্য়। উহার সর্কলেই 

যে এককালে হইবে, তাহা অনভ্ভব | বর্তনান অবগ্থায় লেপধ্গণের দ্বার। ঘশ দূর হইতে 

গারে, তাহার যত্র কর। উচিত। 

দ্বিতীয়। নাটানমাজের অধান্ষ বিভাগ মুদূচ কর। আবগ্যক | কতিপয় বহুল 

স্বিবেচক বাক্তির সমাবেশ দ্বারাই তাহ। পিদ্ধ হইতে গারে। সেরূপ লোকের সংশ্রৰ 

তাহাদের স্ট সম্রিয়ম ও তাহাদের বিশিঞ্ক পরিদর্শন বাতাত» এ প্রকাক্খ দশ জন কণ্ভার 

কাজ কখনই নিরাপদ নহে | সেউ অধাক্ষ সড|ঞই ভাগে বিভাজিত হউক | এক ভাগ 

আয় বায়াদি বিষয়ে, অন্ত ভাগ অভিনয়ের বিষয় ও লেখক নির্বন্ঠীচনে এবং রঙ্গভূমির উৎকষ 

বিধানে নিযুক্ত থাকুন। |] 
তৃতীয়। পটক্ষেপণ ও পটোত্লনাদি কাঁধে আরে। তৎপরত। আবগ্ঠক | প্রস্থান- 

কালে অভিনেন্তাগণ যেন কৃত্রিমভাবে চরণ চান্ধন। ন। করেন। 'স্বগত কথাগুলি অনেককে 
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উত্ধমুখে কহিতে দেখা গিয়াছে ; সকল সময় তাহা স্বাভাবিক নয়। বরং অধোমুখে পদচারণ 

করিতে করিতেই লোকে স্বগত চিন্তা করিয়! থাকে । কাহারে৷ কাহারে। অঙ্গভঙ্গী 

কোনো কোনো! অবস্থায় ঠিক হয় না, তৎসংশোধন কর্তবা। কেহ কেহ রঙ্গভৃমির 
কোন্ স্থলে দীড়াইলে বা কোন্ মুখে কোথায় বিলে শ্রোতৃগণের শ্রীতিকর হয়, তাহা 

বুবিতে পারেন ন1। সে বিষয় অভিনয়াধাক্ষ বুঝাইয়! দিবেন । কেহ কেহ এমন ভাব ধারণ 

করেন, যেন দর্শক শ্রেণীকে কহিতেছেন | তাঁহ। উচিত নহে। তিনি যে চরিত্রের প্রতিরূপ 

এবং যে চরিত্রের প্রতিরূপের সহিত তাহার কথা, তদ্বাতীত অন্ত বাক্তিযে সে স্থানে আছে 

তাহ! ভুলিয়া না! গেলে প্রকৃত অভিনয় হয় না। 

চতুর্থ। গানের কথ। যেন লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং একতান বাগ্ঠটা যেন 

ক্রমশঃ ওৎকর্ন লাভ করে। 

আমরা সম্পূর্ণ মিত্রভীবে এই কথ। বলিলাম, অন্যভাব গৃহীত ন। হয়১-*: | 

«নবীন-তপন্থিনী”তে অর্ধেন্দু জলধরের ভূমিক। গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন । এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,_- 

প্রতি গ্রন্থে অর্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয় । তন্মধো নবীন তপখিনীর 'জলধরের” অভিনয় 
অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয় । নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজ চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর 

হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণন। কর হয় ন)। ( নট-চূড়ামণি অর্দেন্দুশেখর, পৃ. ৬) 

অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নৃতন নৃতন পুস্তক অভিনয় দেখান একটি কারণে 
সম্ভব হইয়টছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় প্রম্টার রাখিবার প্রথা 
হয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,_- 

পাঠক জানেন না, যে স্ঠাসাগ্তাল থিষেটাঁর হইতেই প্রম্টার নামে একজন নেপথো 

অভিনয়কানী সৃষ্টি হইয়াছে । প্রম্টারের বলেই স্াঁপান্তাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক 
বুধবার ও শনিবারে হইত | ( পৃ. ৫) 

“নবীন-তপস্থিনীগর পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'লীলাবতী” অভিনীত হয় 

(১১ জানুয়ারি ৮৭৩)। পরবর্তী ১৬ই জানুয়ারি তারিখে *অমৃত বাজার 
পত্রিকা? লেখেন যেঃ এই অভিনয়টিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নাই। «অমৃত 

বাজার পত্রিক$ বলেনঃ*_ | 

লীলাবততী নাটক ।--ম্তাসনাল থিয়েটারের অভিনেত গণ হন্দর রূপে শিক্ষিত 
হইয়াছেন। নাটকোন্তিখিত অংশগুলি, তাহাদের মধো অনেকে অতি চমৎকার রূপে 

অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি গত শনিবারে তাহার সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্ধয হইতে 
পারেন নাই কেন? লীলাবতী নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমীলাপ, দেই 
সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করেন্চকেন 1 আমর! ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করি । 
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একখানি পাঠোপযোগী নাটক সাধারণত; অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমর! 
অনেক বিষয় ভুলিয়। যাহ, অনেক স্থলে চি্ঠ করিয়? মর্থ করিয়। লই, অনেক স্থল একটা 

ভাবে নান। ভাবের উদয় হয়। অভিনয়ের সময় আনর। প্রক্ুত অবস্থা অবস্থিতি করিয়া 

জীবনের কাখাগুলি প্রতাক্ষ দেখিতে আপ। করি, স্বহরাং সে সময় স্বতাবের বাতিকূন ঘটিলে 

আমর। সুগ বোধ করিতে পারি না, প্রভাত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি । এই জন্য 

প্রধান প্রধান লেখকদিগের নাটকও অভিনয়োপখোগী করিবার জন্ত পরিবর্তিত করিয়] 

লওয। হয। গাঠকালান যাহাই হউক অভিনয়ের সময় ছুই বাক্তির পভ কথোপকথন 
'এদেশীয়দের রুচিবিরদ্ধ ও বিরভ্িজনব এই জন্য নেদিন ললিত ও লালাবনাব (প্রমালাপের 

নময় অনেকে উংরাজিতে “প্রেমিকের। প্রেনালাপে ক্ষান্ন হউন” বলিয়। বারম্ব।র চাৎকার 

করিয়াছিলেন । লালাবতী রোগ ব। বিরহশঘায় অচেতন হইয়। আগ্ছন, তাহার মখ দিয় 

তন কবিতা শ্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক । পুর্তকে লীলাবতীর স্বপ্ন বিবরণ পছ্ছোে 

বণিত আছে। কিন্ত লীলাবতী বোধ হয় শ্রাতৃগণের অনুরোধে উহা কখাবান্তার ভাষায় 

প্রবশ করিয়াছিলেন ও নেউ জন্য উহা। চমৎক।র ভউয়াচিন। ম্যশনেগ খিয়েটবের 

শভিনেশার। যেকপ শিক্গিত ভইয়াছেশ। তাহাতে ঠাঙাবা নি নাটকগুলি শস্তাব ও 

রুচি সগত করিবার পন্য পরিবন্তন করিয। হাহিনয পপেন হাঠ। হইলে তাহারা সম্পূপে 

কতকাীম হইবেন । 

এতদিন পর্য্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শনিবারে অভিনয় হইত । 

'লীলাবতী” অভিনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও অভিনয় করিবার উদ্যোগ 
হয়। এই সময় হইতেই বাংল! নাট্যশালায় বুদবার ও শনিবার অভিনয় 

দেখাইবার রেওয়াজ হয় । প্রথম বুধবারের অভিনয় হয়--১৮৭৩ জনের ১৫ই 

জানুয়ারি । এই অভিনয়ের বিষয়-_দীনবন্ধুর “বিয়ে পাগলা বুড়ো” ও কয়েকটি 

প্যাণ্টোমাইম্। ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার রঙ্গভূমিতে 
প্যান্টোমাইম্ এই প্রথম প্রদর্শিত হইল । “মধ্যস্থ' পত্রিকায় (৬ মাঘ ১২৭৯) 

এই অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচন। প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেক 

জানিবার কথ! আছে । উহ! নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধত হইপ»_ 

জাতীয় নাটাসমাজ ।--বিগত শব। মাপ বুধবার জাভারী নাটা[লল্লসে "বিষে পগিল। 

পুড়ো”র অভিনয়, 'কুজার কুঘটন? 'নব নিগ্যাঁপয়' মুগ্তফি সাহেবের ভামান।? এব” পরাগ্তান? 

প্রভৃতি প্রদশিত হইয়াছিল । সন্বাগ্রে “বিস্কে পাগল। বুড়ে্র অভিনয় ইল । প্রথমে 

নট, পরে রতাঃ কেশব, ভূবন প্রভৃতির পাল।। াহাদিগের আভিনয় সাধারণ হ; টত্তম 

চইয়াছিল, কেবল মাঝে মানে একটু আছ্টু দোষ ছিল! অর্থাং আমরা সচরাচর যেমন 

১৫ 
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কগ। কঙিয়া থাকি। পেন কোনে। স্থানে সেরূপ হয় নাই । ভাহাদিগের কথাবার্ঠ। শু 

বোধ হইল, ঘেন ভারা সেই সেই অংশ অভাস করিয়1 আসিষা বলিতেছেন । "পিচ 

এখজনেব কগ। শেষ হইউয়। গেলে, অপরের উদ্ভির পুর্বে প্রায় অদ্ধ খিনিটকাল সময় লওয়। 

হইয়াছিল । প্রায় সমস্ত অভিনয়ের মধোই এই শেষোক্ত দোষ দৃষ্ট হল । 

৬ নিয়। 

যদিও প্রত সপ্তাহে এক একখানি অভিনব নাটক অভাস করাতে এ ক্রটী সম্তব, 

কিন্ত এত ভাডাভ।ড়ি করিয়া অর্থাৎ ভালরূপে না শিখিয়। রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওনের 
গ্রয়োজন কি? ছুই তিন পানিতে ভালরূপে শিন্গিত হউয। পালারুনে তাহাই হইতে থাকুক) 

ভপবসরে ঠাহান। নুহন কেন অভান বরন ন।? ঘণভ অভিনেতৃগণ বের।6 পারদশিতা 

দ্রশাইতেছেন, ভাহ্গাতে গোরেো।চনাম্পষ্ট পয়ক্স্তের শ্।য় সকল দোষ গাক। উচিত নভে । 

নাজিবের অভিনয সম্পূর্ণ মাগ্ডাধজনক ও হাস্তোদ্দীপক হইয়াছিল । গৃহে বলিয়। 

পাঠ, অভিথার অভি প্রনঙ্গত, আপন বুদ্রদশার কথ। অদ্দে[ভ্িতে বলির়। শাপনাপশি 

আুপ্রন্থত ওয়) এনং শটধনীজের হভিভ বগোপকথন ও তাৎকালিক অঙ্গভঙ্গী উতা।দি 

পেগিয়। আনাদের এদত নম ইইয়।ছিল্। যে) আমর। থেন প্রবুত ঘটনাগুলেই 

ভপাক্গত আডি 

সব্দীপে্গ। সমান অভি চদৎকাঁৰ আভিনয় করিষাঁচেন। এত অপ্প বয়সে এক৭ সুন্দর 
অভিনধ পা অঙ্গ গমহার কাছ নঙে। 

আপ আর অভিনয় উত্তম হইয়াছে | ধেধল পেঁচোন মীব উক্তির সময়ে কিছু 

বৈলগণা, হইয়াটিলি। 

দ্বিভীয়। "কজার কিগট৭” উহা দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দন ও অনোহর হইয়াছিল । 

হঠাৎ দেখিলে বেব হয়, দেন প্রকৃত সন । আভিনয়ও তদাপ | ঝুঁজার আকুতি দেখিয়া 

আসব হাহ এশ্ধবশ কৰিতভে পারি নাই! উহার অন্াাণ। আভনে তারাও অ ৩1৪ সন্তোন 

দান করিযাছেন। 

তৃঙায়। “নব বিদ্যায় |” ছোট কত্রার প্রতিষ্টিত গপিত, জরিপ, রনায়ণ, 

অগাবোধণ প্রভৃতি শিক্ষ। পানার্ গলিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উই। ভাহারই 

বাঙ্গার্থক অনুকরণ । উচ। অভাব হাপ্তবসোদ্দীপক হইয়াছিল । শি এন হতভাগা নিজিত 

দেশে শানন কর্ীৰ পরম এবপে প্রচ হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না) ভাহা বলিতে পারি ন1। 

মে বাহাঞ্ক, উতান্তি ভুউটা শ্রেণী ছিল। একটী মুদলমীন আর একটা হিশ্ুদিগের | 

সকলের কাণেই কম্পাস এবং পশ্চাতে শৃঙ্খল (চেইন )। প্রণমত; মুসলমান ছাতেরা 

আছফিয়। একটি মুসষ্ঠামানি কবিত।* পাঠ করিয়া আপনাপন স্কানে বসিল। হিন্দুর 

আসিযাও একটা কবিত। পাঠ করিয়। আপনাপন স্থানে বসিল। পরে শিক্ষকের 

আগমন মাজেই ঘুগলমান ছাজের। ভূমিতে হাত ঠেকায়] সেলাম বাজী করিল, হিন্দুর 
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ধসিয়। রহিল। শিক্ষক চটিয়! লেক্চর দিলেন! পরে সাহিভা, রসার়ণ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি 

বিষয় একে একে শিক্ষ। দিলেন । শেষে অঙগীরোহণ) সন্তরণ ও ফুটরেসের পাঠ দেওয় 
হল | পাঠক্গণ বলিতে পারেল। যে, বরঙ্গ$মিতে কি রূগে অশ্ব আনিত হঈল এবং 

জলাশয় অভাবে কিরূপে সাতার দেওয়! হষ্টণ ? নিম্নলিখিত বিবরণ পাট করিলে 
াহাদিগের কতকট। কৌতুহল নিধারিত হইতে পণরিবে। 

সস 

যপন ছাত্রের! শিক্ষকের নিকট অঙ্বারোহণ শিক্ষা করিতে চাহিল, ৬গন ঠিনি 

কহিলেন “'তোমর। বড় ভীত, অতএব অগ্রে মান্ুম ঘোড়া চড়িতে অভান কর) পশ্চান্ছে 

শাল ভাল ওয়েলার আনাউয়া দিব 1; পরে কি খটন। হইয়াছিল, বোপহ্য় পাঠকগণ 

বুঝিতে পারিবেন । 

৬দশন্তর ছাত্রের। সন্তরণ শিক্ষা বরিতে চাঁজিলেঃ তিনি বলিশেন "বিছ্া।লয়ের অধাক্ষ 
লিশিয়।ছেন ছোত্রেরা যে নদাতে সম্ভুরণ শিক্ষা করিবে, সেখানকার কোঠন। ঘাট এখন 

পাওয়া যাইবে না? অতএব তোমর। হাটিতে সাভার শিখ |” ছাত্রের। বলিল “জল 

কৈ?” এ বাঁধা ও অন্তানা প্রয়োজনের নিমিপড তথায় বোতলে করিয়। জল ছিল শিক্ষক 

তাহা বঙ্গভুদিতে ছড়াউয়] দিলেন । ছাছেব। সভার দিতে আরম্গ করিল । পরিশেষে 

ফটুরেস্ হইয়া পটক্ষেপণ হইয। গেল । দোষে দে ড়িত ভামাস। মূ হয নাই ! 

ধর্থ। “মুস্তফি সাহেবের ভামাস।1% ইহী আর কিছুউ নহে) কেবল কাফি 

শাহেবের বেশে চারিজন বেহালা, ফুলুট প্রীতি লইখ। পঙ্গভুমিতে দেপা দ্রিলেন। উহার 

উদ্দে€) বোধ হয় ফিরিক্রিদিশকে বিদ্ূপ কর আন্র। উহার কিছুই ভুল দেশিলান 

না। ইহাতে বরং অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন। ্ 

৫স। দপরীস্থান | উহ! সব্বোকুষ্ট হইয়াছিল | প্রথনে দুই হইল, একটা 

পরমণীয় উদ্যান মধো পুগ্য বেশী এক জন পরা ব্সিয়া আছে । মে অল্পে অপ্গে উঠিয়া 

কিয়দদ,র অগ্রবর্তী হইয়। গির ও নিশ্চে্ভাঁবে দাঁড়াউযা হহিন। পরে রঙ্গভুমির পাশদেশ 

দিয়! দ্রইটা অল্প বয়শ্স। প্রা দেখা দিল । ভাহাদাগপ হবে গোপাণ পুষ্পের শাখা। 

তাহারাও প্রথমে উলিগিত প্রধান পরীর সম্মুখে ছুজটা শাপাপ অতভাগ ব্কভ।াবে পরম্পর 

সংলপগ্র করিয়। স্থির হউয়। দাড়াইয়। রহিল ! পদুর উকতানের সঙ্গে তালে তালে প্রায় 

দশমিনিট কাল নৃতা কধিল। তাহ। দেখিতে অতাব চমৎকার, এবং দর্শক সমূহের জল্পন। 

শুনিয়। বোধ হুইল, দর্শক মাত্রেই তদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মধো *মধো শুঙ্গহমির 
ভিতরে হেত, লীত ও পক্তবর্ণের উজ্জ্বল আলে। প্রদাপ্ত হইয়। চগ্যানের শোভ। আরে। 

মনোহারিনী হইল । পরিশেষে এ ছুইটা পরী তীনলয় গুদ্ধ একটা গান কবিল তাও 

বিশেষরূপে চিত্রহর হইয়াছিল । পরে এক জন মুখে কালী মাখিয়া থায় উপস্থিত হইয়া 

দর্শকগণের নিকট বিদায় লইলেন! যবনিকাও পতিত হইল। , 



১২০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
উপসংহারে বন্তবা এই) যে যদিও এই নাটাশাল। সাপ্তাহিক ও কখনো কখনো 

অদ্ধ সাপ্তাহিকক্ষপে কলিকাতার নধো একটা বিশেষ আমোদ ও কৌতুকের স্থান 

হইয়াছে, কিন্ত তদ্বাতীত অনা উচ্চভর উদ্দেন্ত যে অধাক্ষগণের আছে তাহ। এ পযান্দু 

আমর দেখিতে পাইলাম না। যে আমোদ দ্িতেছেন। তাহাকেও সম্পূর্ণ বাপে বিশুদ্ধ 

আযোদ বল। ভার। কায়ক রজনী:ত এমন সকল নাটকাংশের অন্ভিনয় হউয়াছে, 
খাহ। তাগ কাঈ উচিত ছিপ। “জাতীয় নাটানমাজ” এই নামটী অতি উচ্চ। 

এই নাম ধারণ কবাতে তাহাদের নিকট কেবল আমোদ বাতীত আরো যে উচ্চ 

আশ। আছে, এবং ঠাহারাও, যে সে আশা পুরণের আশ। দিয়াছিলেন। এখন কি 

তাহ। ভুলিযা গেলেন? ৃঁ 

সামাজিক ধঞ্সনৈতিক শিক্ষ। এর নাট্ণাভিনয়ে যেমন হয়, তেমনটা গুরুপদেশ ও 

গ্রপ্থ গাঠেও হয ন।| বৈ. সেদিগে ইঁহাদিগের দৃষ্টি কৈ? এক জন গ্রন্থকার নাটক 

লইয়াউ উঁহার। মত আছেন) ঠাহার প্রণীত নকল নাটকই যে উত্তম, উহ]! কেহ বলিতে 

পারেন ন।। তন্মধো কোন্ খানি উদ্দেগ্গসাবণ, কোন্ গালি নয়, ভাহার বাছনি 

মাঁজ নাউ ।**, 

এস্কলে আর একটা খখ।। বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গভাষার নাটকাভিনর 

করিয়। এবং জীভাষ ন।মে অভিহিত হইয়। অধাক্ষগণ কি জন্য উংরাজা ভাষার নাম 

গ্রহণ ও ইংরাজী ভাষার টিশিট ইতাদি প্রকাশ করিতেছেন) বুনিতে পারি ন।। বাঙ্গাগ। 

অক্ষরে "গ্যইসনাল থিয়েটার” এরাপ লেখা কি হাম্তাম্পদ নঙে? তৎগরিবর্ত “জাতায় 

নাটাশাল।” লিখিয়। বাঙ্গল। ভাষায় টিবি ইতাদি করা কি উত্তম হইন্ডে না ?... 
ঘশন অভিনয় কাঁধো কোনো বিশেষ দৌষ নাই, তখন এসকল হীনত। অনায়াস এক 
কথায় সংশোধিত হই(ত পারে । 

“বিয়ে পাগল! বুড়োর অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর রাজীবের ভূমিকা 
লইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের ২২এ জানুয়ারি তারিখের *ইওিয়ান মিরারে, 

প্রকাশিত একজন দর্শকের পত্রে আমরা তাহার অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় 
পাই । পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল+_- 

খুব (0 1১0৬2াত 0 নাত এপ যেব5], হাহ ৬াত, 

917৮2175601 811 0809 10 0১3 22 1910 730070 71707. 1) 
10111001081 01787801012 919 ঠ00 19169) 139000,. 8৪ 1'01)7'0590660. 

1) 138))00 40017687900 [70790010] 115560101)5. [710] 1018 2191 

81010991009 01) 0০ 36589, 012 ৪0101980569 আ৪৪ 09709791900. 
010107687701)190,. 16 ৪.০ 01)01998 (0 0990111699০] 1091 0019 1008065 
01 070 10621010780085 0 (219 620019169 80607 209 0080007 10 
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২1101) 100 1003119010১) 10117810901) 8 ৮0০ 0 ৬1০৮০] 0080179 
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01 00915, 12009 1000 100৬ 109 01170078105 100108305 11) 10010100210] 

(0 019 09015 01 (11050 অ৪৭. 200 01011 07158111111 60 ঢা 0। 

2100] 179/00179, 99 ৬০ 11)0 60911) ৬১০০০ 03-10000 09৬০, (1709 901100, 19 
01180195 01 0100 200. 95007959102, (19 810৮ 07910 1170 190179 11100100, 

800 110 5991111290. ড1ড0119 ০9 ০:5011 ৬1181 0106 ৬৫)110 050000% 
100 ঠা) 11191)). 13176 1100 107185691 ৪5 11] 17195 271 11011, 15106 00৯1) 

21000 110 1019 1099, 119 00090909011] 2 10217011001 7710 ৮০111007900 

90111001175 00 1110 10709179001 109 10110018010 100])0ান, 10101 

01001)090 017 1)11)) 11000 2, 100৬৮ 101591171),%0015 (০0170770009 1611) 
18105. 1813, 

এই দিনই “মুস্তকী সাহেব-কা পাঁক। তামাশা” বলিয়া যে অভিনয় 

প্রদর্শিত হয় তাহার একটু বিস্ৃত পরিচয় এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
এই সময়ে দেব কাস'ন নামে একজন ইংরেজ অপেরা হাউসে “1005511 

[38১০০ লইয়া! ব্যঙ্গ করিতেন । তিনি ইংলিশম্যান” পঞ্দে বিজ্ঞাপন দিতেন £-- 

41070 070/801) :88100) ৮000 000700281%ত এযুস্তফী সাহেবকা। 

পাক তামাশা” ইহারই পাণ্টা জবাব । “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চুড়ামণি 

স্বর্গীয় অর্দেন্দুশেপর মুস্তফী” পুস্তিকাঁর ৭-৮ পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেনঃ__ 
দশক দেখিতেন অদ্ধেন্দু, কি ভুমিবা, ভাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন বাক্তি একক! 

দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেত। প্রস্তির বিশেষ সাহানা 

প্রয়ে।জন হয় ন৷| বনুদিন পূর্বেব কলিকাতায় 'দেবকাসণন? মাক এক উংরাঞ্জ এই উচ্চ 

শক্তির নি়ন্তরস্থ শক্তিদম্পন্ন হইয়াও উংরাঁজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অদ্ধেপ্টুকে 
লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকাস'ন যেমন বাঙ্গালা বাবু লইয। ঠাটা করিতেন, 
'আদ্ধেন্ুও তেম্নি পূর্বোক্ত প্রথম স্থাপিত শ্ঠীসগ্ক!ল থিয়েটারে “সাহেব সাঁজিয়া বেয়াল! 

হাতে গান করিতেন১***। 

পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সংগৃহীত নাট্যশালধর ইতিহাসের 
কতকগুলি কাগজপত্রের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখরের শ্বহস্ত-লিখিত এই গানটি ছিল । * 

ঞ্ট টা 

গানটি এইরূপ, ৪ 

* শ্রীযুত খগেন্রনাথ চট্টোপাধায় এই সকল কাগজপত্র দেখিভে দিয় আমাকে 
বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন । & 
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10501-11-0071)-2-60207 ৫৫, 

গর কি মালেক আদ্মি কি মালেক 
14970. 94:81) 05102010075 

নেহ সক্তা। নিগাস বাট মেরা 6০127%,89 

চুনাম গলি "মরা ধাম 

70700-61 ৫০, 
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[10৮85 [7115 হম কায়েঙ্গে রাটুকো। 

11520 রাখ নে মেরা সাফ. 
১০20 .08-800 8০০, 
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উহাব পয়েকটি ছত্র উদ্ধ 5 করিষাঁণছন ] 

ন্যাশনাল থিয়েটার-- প্রথম পর্বের সমাপ্তি 

£বিয়ে পাগল! বুড়োর অভিনয় হইয়া মাইবার পর ভ্যাশনাগ্দ থিয়েটালে 

কোন নৃতন পুস্তক্রে মভিনয় না হইয়! “নবীন-তপস্থিনী'র দ্িত্তীয় অভিনয় হইল 

(১৮ই জানুয়ারি ), এবং তাহার পর ২২এ জাভয়ারি প্রামনারায়ণ ভতর্করত্ের 

যেমন কর্দী তেমনি ফল অভিনয় হইবে বলিম্া বিজ্ঞাপিত হইল। 

কিন্ত এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা বিবাদ 

উপস্থিত হইল। 

এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য নবগোপাণ মিত্রঃ মনোমোহন বস্থ 'ও হেমস্তকুমার 

ঘোষকে লইয়া একটি সালিশী কমিন্ট নিযুক্ত হয় এবং এই মর্খো কটি বিজ্ঞাপন 

১৮৭৩১ ২২এ জানুয়ারি তারিখের গ্যাশনাল পেপারে" প্রকাশিত হয়। 

বিজ্ঞাপনটি এইরূপ, _ তি. ১ ৃ 

ডে ০600 19০ 111 01076701052 011865 0৮0 10100 

&11)0710 (110 11) 01019905050 11120 00015, 10৮7 009 10110দা 15, 



১২৪ বঙ্গীয় মাট্যশালার ইতিহাস 

বে0োণেঃ 

/2,1000101106 11610 00 1300995 1855 076 100 1775005 2৮ 

(110 11700901176 10050 01 013 1960081 101762179 00099, 16 ৪৪ 798015০0 

118 91] 1)1009001029 07 019 110)6905 8170010 109 (10091190760, 1)! 

[01074095109 (019 2100) 110509001, আ])0) (110 01091910009 81110001110 

11101111)073 819 (0 1)9 886069. 1) 009 1011011)0 061001910য 810100110100 

8৪ 1811)105018 100 (1102 11070820 77991011050, 

139/)0 01)0£501)2] 111,001" 

9. 81800100110], 13096 

৮. 11011101)1010011107 (1110৭) 
91011610010 149] 13040, 

11566 1150 9০০01", 

41011001159 191] % 
11810170710 1200) 1১৮1. 

খে) শে, 

১২৭৯ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে *মধ্যস্ত' লিখিলেন,-- 
অতান্ত দুখের বিষয়, জাতীয় নাটাশালার অধাক্গশণের মধো অতাশ্ব লজ্জার বিনা? 

ও মনান্থর উপপ্থিত হইয়াছে । এ দূর) বে, সংবাদ পরে বিজ্ঞীণন দেওয়। হইতেছে এবং 

জনরব নে আদাল পথাগ্ ব। মাউনে হয। গত খুধবাসণায় নাসন।ল পেপারে উক্ত 
সমাজের চাবি জুন সম্ভ বিজ্ঞান দিয়াছেন, ঘে, যে পথান্থ বাবু নবগোপাল মিত্র, 
বাপু মনোমোইন পু ও বানু (হমন্ুকমাৰ ঘোষ মহ।শয়দিগের মধাস্থতায় বিবাদ নি্পান্তি 
ন। ভয়। তৃত।দন নাটাশালার কাথা হ্গিঠ বহিল। বিত্ত আশ্চযা। এই শিজ্ঞাপনান্বনাদে 

বিপদ মিটাইবার কোঁনে। উদ্যোগ দেখা াউতেছে ন।। সকল মধাগ্ষ্কে এখনও একথ| 

জীন।শো হয নাই । 

* গিরিশচন্দ্রের “লুপ্তবেণী বইছে তেবোধার” গানটিতে “কলঙ্কিত শশী হরষে, অনুত বরফে 
এইরূপ একটি পদ আছে। “অমৃত বরষে' কথ। দ্রইটিপ বাণা। করিতে বপিষ। পবিশ্বকোষে'র 
“রঙ্গালয়৮। শীনক প্রবন্ধে লিখিত হউয়াছিল৮- অমৃত বরষে-অধৃতলাল পাল, একজন 
অভিভাবক |” ইহার ভুল দেখাইয। অমুতলাল বহু মহাশয় তাহার স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ, 
২য় পধ্ায়, পৃ. ১১৪) বলতেচেন।__ 

অথচ সকলেই «জানিতেন যে এ “অদ্বত" সৈরিদ্ধীবেশী অস্ৃতলাল বহু। 
সৈরিগ্ধীর অশ্রবষণের উল্লেখ করিয়া “অন্ত বরষে, লেগ। হয়ছে । আর অগ্তলাল 
পাল কোনও কালে 'অভিভানক” অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন ন।। 

ঞ। 

এই, উক্তিতেও আবার কিছু ভুল আছে উপরে উদ্ধ ত বিজ্ঞাপনটি হইতে মনে হয় অমুতলাল 
পাল স্তাশনাল থিয়েটারের এবজন কণ্সকর্তাস্তানীয় বাক্তি ছিলেন, নভিলে তান বিজ্ঞাপনে 
স্বাক্মর করিবেন কেন ? | 



ন্যাশনাল থিয়েটার-_প্রথম পরের সমাপ্তি ১২৯ 

১৮৭৩ সনের ২৬এ জাচ্ুয়ারি (রবিবার ) তারিখের «ইগিয়ান মিরারে? 

প্রকাশিত ব্রজেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি লিখিত একখানি পত্রে 
আমর! এই বিবাদের আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ পাই । পত্রটি এইরূপ,_- 

4 13741 খে খাত ঘি ঞণণ0ো/া, [যা ণশটাত 

২11--0৬1106 00 91002 930190106 111-10961176 81110060010 11011717019 

0 009 19601010791] [1199 58190019065 29 01990769161) 19৭ 21802 

21710170891 016100,- 77709 09936 01 11118 9011070) 85 019 990:91%7$ 901 
(1০ 3০০19 20100117098, 19 6170 9111010 00 6179 102, 01 009 7988 016 

(0 701091 019 8000111069. 1119 06091 108৮5 89211)98 009 ঠে099 ০01 

0719 90101 60 80119 817017000101176 00 00108601009 99০08াশ্ড, 

41108990100 9৭7 7610 02 300095% 11101) 9৪ 866910090৮৮ 000] 

0) 10271195200. 10931090. 0567 105 1170 10160) 01 1180 417727৮0472? 

1%14721:05 2৩ আ00)5 00160 210 9]109 01 1019 69117651 0809850015, 
91100. 60 19907.0116 019 0151090. 109710195. 1301, 170৬9501007 1]! 

19 2190 60 1920 0086 00. 205 20900106 11)0 019801181 0011007575098 

ক্1]] 106 109 960101000 00. 6079 20900178 9390095. 1300) 076 10271095, 
7 27) 9890790, 1]] 1595০ 79001019900 18৬. 11279 2০ 9০ 

[56107701181 2--20220, ৪1002) 012 0001101000 118005 60 895৪ 1101) 

[07017181019 0990 1010 [৮ +086008710)69179) 7009 0101606 01 003 

91107091 10109. 01190 110, 00015 0215, 
[31২07701৭17] 0 13 ঘোবাতাছার 

সৌভাগ্যক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল-_খুব সম্ভব সালিশী কমিটির 
চেষ্টাতেই । ৩০এ জানুয়ারি তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত 

হইল, 
গ্যাসনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণের মধো একটু গোৌলবোগ ভউবার নম্তাবন। 

হয়। কিন্ত তাহ মিটিয়া গিয়ছে । এবং বাবু নগেক্্রনাণ বন্দোপাধায় পর্বের জগ 

সম্পাদক রহিলেন। 

১২৭৯ সালের ২০এ মাঘ তারিখের «মধ্যস্থ' পত্রেও এই বিবাদ নিষ্পত্তি 

ও ২৫এ জান্গুয়াঁরি তারিখে “নব-নাটক” অভিনয় হওয়ুর সংবাদ দেওয়া! হয়। 

এই ব্যাপারের অন্নদিন পরেই--ফেব্রুয়ারি , মাসে শিশিরকুমার ঘোষ ও 

গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। ঞসম্বন্ধে ১৮৭৩১ ১ল। 

মার্চ তারিখের «ইত্ডিয়ান মিরারে” একখানি পত্র প্রকাশিত হ্য়। পর্রখানি 
নিয়ে উদ্ধত হইলঃ-_ ৮ 2 

১৩৬ 



১৩০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

না, /ঘণ0স&1, [গছ 

10991. 91077 ০ [91 80000000810906, 1) 6178 001991)0700.90009 

0010177)89 01 5007. 10206] 01 009 ০0097. 095, 01 070 7817799 ০0 07৫ 

(স০ 706790105 98 01790007801 076 09909, 1789 61160. 09 ছা10 1101)9 :-- 

0786 19 1119 11010001010 4))07510 130207" 17917400, 089 00001. 15 139100 

07190 01)010067 015059, ৪ 50101061791) া1)0 18 101109916 0119 01 1119 

10981 19659 87086001" 80107901019 10%/10, 900 110 001701)11095 

11) 11019] % £000 20709/02 চ10) 20 9500811918 (9969, 9800 ৪ 
101978)19 10001090989 0: 0119 1)0177190 1796070. 01006] 089 901067106917- 

0191006 01 01/999 (৮০9 89100191090 ৮৮6 199] 9019 01791 6119 190101091 

[19800 ভা?]1] 09115 110)1)7055. ৯9, 19701079, 900)01 1(176999 

06060911011 (60 649 9100018 10097990 11) 16 8100 60 999 1119 101 679 

৪06 01 1)9669] 1218119200061760 16 0093 170, 11100 17977 01170" 511৮9 
108010610708 001779 00 82 110171915 9200, 00173 19161810115, 13. 1০. ৫. 
31)21001000100] 1176 2017, 7776071/ 1879. 

ইহার কয়েক দিন পর হইতে “অবৈতনিক সেক্রেটারী নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়” ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখ-যুক্ত একটি বিজ্ঞাপন ন্যাখনাল পেপারে, 
প্রকাশ করিতে থাকেন ; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময়ে 
গ্াশনাল থিয়েটারের আপিস বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট হইতে, 

বাগবাজার নেবু বাগান, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জি স্রীটে উঠিয়। যায় 1% 

২৫এ জানুয়ারি তারিখে *নব-নাটকে'র পর স্াশনাল থিয়েটারে পুনর্ধার 

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় (১ ফেব্রুয়ারি) | এই অভিনয় সম্বন্ধে 

“অমুত বাজার পত্রিকা” ১৮৭৩ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেনঃ__ 

আগামী শনিবার, নাপনাল থিয়েটারে নীলদর্পণের পুনরভিনয় হউবে। এবার 
তাহার। পৃব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনেতৃ স'গ্রহ করিয়াছেন এবং সম্ভবত: এবার পুর্বেবের অপেক্গা 

অভিনয় উৎকৃষ্ট হইবে 1... 

ইহার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্াশনাল থিয়েটারে আর একখানি 
নৃতন পুস্তকের অভিনয়* হয় । পুস্তকখানি-__“অমৃত বাজার পত্রিকা-সম্পাদক 

শিশিরকুমার ঘোষের «নয়শে! ' রুপেয়া” । এই পুস্তকের অভিনয়ে অর্ধেন্দু 
সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিরাছেনঃ--. * 

*. 11110 7/2/40701 1+01)6) 101 401] 9, 18792, 



ন্যাশনাল থিয়েটার-_-প্রথম পর্বের সমাপ্তি ১৩১ 

যাহাদের ধারণ ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন গ্রকৃত অভিনয় হয় না, ভাহাদেন 

মঝো অনেকেই অন্ৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, 

অর্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে নয়শো৷ রোপেয়ায় “ছাতুলালের, ভূমিকায় এই বাবুটার 
অভিনয় যাহ দেখিলাম, মাহা ষে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহ 

আমাদের বিশ্বাস হয় না। ( নট-চুড়ীমণি অর্দেন্দুশেখর, পৃ. ৬) 

পর-সপ্তাহে ন্যাশনাল থিয়েটারে জামাই-বারিকে'র পুনরভিনয় হয় 
ও ইহার পর 'ভারতমাতা” নামক একটি রূপক-নাট্যের (28) একটি দৃশ্ঠ 

প্রদর্শিত হয়! ইহা কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। * এই অভিনয়ের 

বর্ণন৷ আমরা ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের “অমুত বাজার পত্রিকা"য় পাই ।-_ 
স্যাশন্তাল থিয়েটর ।--গত শনিবার নাশনাল খিযষেটরে জামাই বারিক প্রহনন 

আভনয়ের পর “ভারত-মাতার একটা দৃশ্' প্রদশিত হইয়াছিল । দৃশ্যের কৃতকাধাতা সম্বন্ধে 
আ।মর। এই বলিতে পারি যে, উহ! দেখিয়। শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। 

কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পধান্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত 

ভ।ব আমর] কখন প্রতাক্ষ কৰি নাই । শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিশ্বীন ও রোদন ধ্বনিতে কেবল 

মধোই নিস্তন্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সে দিন নাশনাল থিয়েটরে ধাহার। উপস্থিত 
হইশ্াছিলেন, তাহার! নেখীন হইতে এমন একটি ভাৰ অর্জন, ও এমন একটি শিক্ষা 
লাঁভ করিয়! আসিয়াছেন, যাহ কম্মিন কালে বিনষ্ট হইবে না। ছ্রজভূমি যেরূপ সমাজের 

সংস্কারক, সেউরপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, 
নাশনাল খিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্ধা সাধনে সক্ষম হইবে |... | 

ই্থার পর দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে 
পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের উদ্যানে ভারতরাজলক্ী ও 

অন্যান্য নাটকের ( নীলদর্পণ প্রভৃতির ) অংশ-বিশেষ অভিনীত হয় । % 

এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল মাইকেলের “কষ্কুমারী' 
নাটক অভিনয় কর! স্থির করিলেন । কিন্তু প্রশ্ন উঠিল-__ভীমসিংহের ভূমিকা 

কে লইবে? কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের নাম করিলেন । অবশেষে বন্ধুগণের 

সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র 
শপ পাপ পিতা ০৮ পাপন পপ 

লপাশাপীপি্ীকপীদস টপস পপ 

* ১২৮০ সালের মাপ মাসে “বঙ্গদর্শন লিখিয়াছিলেন,__“ভারতমাতা। নেশ্তনেল থিয়েটারে 
অভিনীত । বাধিত শ্রীকিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রণীত ।**এখামি “মান্ক' বা রূপক |” 

11709 7280%61 107 10: 1900 & 260 [9)7025, 800 090 11810), 

1865, 
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ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করিলেন । কিন্তু স্থির হইল তিনি «আমাটর' 
ভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেনঃ এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাহার নাম 

থাকিবে না। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন৮-_ 
*শ্যণন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আগায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের 

ভূমিকা আমার উপর অশিত হইল বণিত মতন্ডেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়। 
বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে! আমি আমার নাম 17096901. বলিয়। বিজ্ঞাপিত না 

হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভা বাক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের 
মনোবাঞ্থ। পুর্ণ হইবে ন৷ এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দেন্দুকেও 
সে আপত্তি বুঝাইতে তাহার সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত ন। হউয়। 
আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে আপত্তি করায় ভীদসিংহ _- [35 ৪, 81900801১1)60 

876901" ললীকার্ডে প্রকাশিত হয় | ( নট-চুড়ামণি অর্ধেন্টুশেখর, পৃ. ২৩) 

১৮৭৩ সনের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবারে €করুষ্চকুমারী” হ্যাশনাল থিয়েটারে 

প্রথম অভিনীত হয়। কোন্ অভিনেতা কোন্ ভূমিক। লইয়াছেন তাহার যে 

হ্বাগুবিল দেওয়া হুয়, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হুইল £__ভীম- 
সিংহ--139 & 0196171070181)90 0108/90)" | অন্যান ভূমিক। ও অভিনেতাদের 

নাম অমৃতলাল বস্থুরু স্মৃতিকথ৷ হইতে নিযে দেওয়। গেল,__ 
বলেন্দ্র সিংহ সা নগেলনাথ বন্দোপাধায় 

ধনদাস « সু অর্দেন্দুশেখর মুস্তফি 

জগৎ সিং রি কিরণচক্জ বন্ধোপাধায় 

মন্বী *** গোপালচন্দ্র দাস 

কুষ্চকুমারী ০** ক্ষেত্রমোহন গা্গুলা 

রাণী ঠা মহেন্দ্রলাল বসু 

বিলাসবতী রঃ বেলবাবু; অন্ুতলাল মুখোপাধায় ] 

মদনিকা আমি [ অমৃতলাল বন্থ] 

নাটোরের মহারাজ! চন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব আমন্ুকূল্য করিতেন । 

'রুষ্ণকুমারী” নাটকের মইলার সময় তিনি অভিনেতৃবর্খীকে কিরূপে উৎসাহ 

দিতেন তাহার বর্ণনা আমর অমৃতলাল বস্থু মহাশয়ের স্মতিকথায় পাই । 
অনৃতলাল বলিতেছেন,-*- 

".. ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশ বাবুর রিহাশসাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহত্তে গিরীশ 
বাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়। দিয়া তাহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। 
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আমি যন মদনিকাঁর ভূমিকা লউয়1 রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরামে অপেক্ষা 

করিতে লাগিলেন ; আমি প্রতাবৃত্ত হইলে তিনি অবলীল।কমে হাটু গাড়িয়। বসিয়। 

আমার পায়ের মৌজ। খুলিয়। দিলেন ; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাখ করিলেন ন। | 

কষ্কুমারী নাটক অভিনীত হইবার কিছু দিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার 
বন্ধ করিতে হইল । ৮ই মার্চ তারিখে যে অভিনয় হয় উহ্াই সে-বারের মত 

হ্যাণনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় । 

এই দ্দিনে ষে-যে বইগুলি অভিনীত হয় তাহা ১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ 

তারিখের “ইংলিশম্যানি” পত্রে প্রকাশিত নিয়োদ্ধত বিজ্ঞাপন হইতে জান। যায় 

01, াািঞণরবাত) ঠা বসাধুণা ৬, 

15891 116171 1 1981 16171 11 105 21111 

[1)9 1,981 01 089 998900, 

১৪,001095, ১6 টে, 

[30010 910911802 0018107 1000, 
8110] 100]]110 29100] 1701, 

[১৬,081], 

[31129090 7381)00 

9717)9010110] 13001. 

(17990 71001) 01 ৪ 171৬%1.0 1]1100110, 
1710091 301,001. টু 

81851210111 59119 109 70012 11517799178. 

[0 0010]1799 ৬10] 5 [21৮ 30000 200 2 11219৬91] 
/007958 01 %1%909101 ১17৪০, 

00101)70 111 13৬ াচাংন তি, 
11070?/- 1960768271/, 

১২৭৯ সালের ৩র। চৈত্র (শনিবার) তারিখের “মধ্যস্থে প্রকাশিত হইল+-_- 
গত শনিবার ম্ভাননেল খিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়। গিয়াছে । এ বৎসরের মত 

উহা বন্ধ হইল ) বোধ হয় আগামী-বষে আবার খোঁল। হইতে পারে । 

এইরূপে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। অযৃতলাল 

তাহার স্থৃতিকথাম্ উহার বিদায়-দৃশ্টের বর্ণন। করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন," 

শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পুর্বেবে 'জাঠা? যেহারী (বিহারীলাল বনু ) 

নারীবেশে ফুটুলাইটের পশ্চাতে দাড়াইয়। গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শক- 

বৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। 

সে পু ৩৩ ৩ ডা 

জজ গু 
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কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়। 

সাধি ওহে স্থধিত্রজ ভুলোন! আনায় ॥ 

এ সভ। রসিকমিলিত। 

হেরিয়ে অধিনী চিত ৪ 

মাধ পুলকিত 

আব হুতাশে শুবায় ॥ 

অস্তগামী দিনমণি 

যেমতি হেরি নলিনী 

আধ ধনি বিমলিনী, 

আপ হাসি চায় ॥ 

মম প্রতি খতপতি 

হয়েছে নিদয় অতি ; 

হাসাইছে বন্ছমতী, 

আমারে কাদায় ॥ 

নির্শীউষে নাটালয়, 

আরম্তিব অভিনয়, 

প্রন; যেন দেখ! হয় 

এ মিনতি পাঁয় ॥ 

গান'শেষ হইল । দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন । 

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের ইতিহাস সমাপ্ত করিবার পূর্বে দুইটি 
কথ না বলিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । প্রথম কথ এই যে, 

বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। 
বহু ধনী ও সম্ত্রান্ত ব্যক্তির অনেক চেষ্টা সত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত 
ছিল, তাহা! অবশেষে কয়েকটি নিঃসম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী 

হইল। ইহার কৃতিত্ব ,যে কতটুকু তাহা! ধিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
আলোচন। বা পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন । এই যুবকদিগকে 

যে কত দারিদ্র্য ও অস্থবিধার মধ্যে তাহাদের সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে 

হইয়াছিল তাহার বর্ণনা আমর! অনেক জায়গায় পাই। (ে-সকল দিনের 

কথ৷ ম্মরণ করিয়৷ অমুতলাল [ ভুনিবাবু ] একটি কবিতায় লিখিয়াছেনঃ-- 
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গেছে দিন পাই-হীন ছিমু ক'টি ভাউ। 

পুষিতে বিরাটু পুত্র ঘরে দুধ নাই ॥ 

একটি কাঠের কাপ এক-আন। মূলা । 

অভাবে ভেবেছি তারে বর্ণের তুলা ॥ 

সাণ্ডেল-দালাঁনে উচ্চ পড়-পড় কড়ি। 

ঝুল-ঢাক1 ছিল তাতে ঝাড়-ঝোল। দড়ি ॥ 

'আমি আর ধর্দদ্াস নিশীথ-আধারে। 

বীশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে ॥ 

সেকালে ছিল ন। বেশী কুলি কি চাকর। 

যার। ছিল কাজে যেতে এক পেত ডর ॥ 

তাই দ্বেপিয়াছে লোক লালদীধি-ধারে | 

প্রযাকার্ড ম'য়েতে উঠে” “ভুনিবাবু* মারে ॥ 

এখন হুকৃমে কাযা হয় সমাধান । 

বেহার। বাবধিতে পারে অপেরার গান ॥ 
ূ অমৃত মদিরা9 পৃ. ২৪২-৪৩। 

বঙ্গীয় নাট্যশাল! যদি চিরস্থায়ী হইয়া! থাকে তবে বে এই কয়েকটি যুবকদের 

যত্বে ও চেষ্টাতেই হইয়াছে তাহ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
দ্বিতীয় কথাঃ দীনবন্ধুর নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার খণ অপরিশোধ্য । 

দীনবন্ধুর নাটক ন1 থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি-ন। 

সন্দেহ । ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তারাও যে এই খণ মুক্তকণ্ে স্বীকার 

করিয়৷ গিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমর পাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের শান্তি কি 

শাস্তি, নাটকের উৎদর্গ-পত্রে। গিরিশচন্ত্র লিখিয়াছেন,-_ 
নাটাগুরু স্বীয় দ্রীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্ীচরণেধু-_ 

বঙ্গে রঙ্গীলয় স্থাপনের জন্ মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন|..ষে সময়ে 'সধবার 

একাদশী" অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঁঢা বাক্তির সাহাষা বাতীত নাটকাভিনয কর। 

একপ্রকার অপম্তব হুইত ) কারণ, পরিচ্ছদ প্রস্ভৃতির যেরপ বিপুল বায় হত, তাহ। 

নির্বাহ করা সাধারণের সাধাাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সনাজচিত্র সধবার 

একাদনী'তে অর্থবায়ের প্রয়োজন হয় নাই | সেই জন্য সম্পত্ভিহীন্স যুবকবৃন্দ মিলিয়! “দধবার 

একাদশী” অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটন ঘদি না থাকিনত, এই সকল 

যুবক সিলিয়া “্যাশন্যাল থিষেটার? স্থাপন করিতে সাহস করিত ন1! সেউ শিগিত্ত 
আপনাকে রঙ্গালয়-শ্র্ট। বলিয় নমক্ষার করি। , 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

লুঠাম্পন্যাক্প থ্রিস্সেটাল্র-_ক্কিভীল শর্ত 

ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি 

১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ তারিখে শেষ অভিনয় হইবার পর ন্যাশনাল 

থিয়েটার বন্ধ হ্ইয়। যায় এ-কথা৷ পুর্বব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে । কিন্তু কেন 
বন্ধ হয় তাহা অজ্ঞাত না থাকিলেও ঠিক কখন কি ঘটে এসে-সম্বন্ধে 
একটু সন্দেহের অবকাশ আছে । এই নাট্যখালার সহিত ধাহার৷ সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ চারি জন-_অমৃতলাল বস্থ, গিরিশচন্দ্রঃ ধর্দদাস 

গর ও অর্ধেন্দুশেখর--এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন । 

ইহাদের সকলেই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্ভোগী কম্মী ছিলেন ( গিরিশচন্ত্ 

প্রথমে বিরুদ্ধবাদী হইলেও পরিশেষে ডিরেক্টুর ও অভিনেত। রূপে শ্ঠাশনালে 

যোগ দিয়াছিলেন ) ৷ সুতরাং ইহাদের স্বৃতিকথায় ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি 

ও মনোমালিস্ঠের যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলিকে মোটামুটিভাবে সত্য 

বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে । ন্যাশনাল থিয়েটার পরিশেষে যে-ছুইটি দলে 
বিভক্ত হুইয়। যায়, এই চারি জনের মধ্যে আবার সে-ছুই দলের প্রতিনিধি 

ছুই জন করিয়া আছেন। ইহাতে সত্য-নির্ধারণের আরও সুবিধা হইয়াছে । 

কিন্ত এখানে একথাটাও বল প্রয়োজন যে, ইহাদের কেহই ঘটনাপরম্পর। 

সম্বন্ধে নিখুত বিবরণ দিতে পারেন নাই । স্বৃতির উপর নির্ভর করার জন্য 

ইহাদের সকলের বিবৃতিতেই একটু একটু অম্পষ্টতা আছে। ইহাদের 
বিবরণগুলি এক এক করিয়া লওয়া যাক । 

অমৃতলাল তাহার স্ৃতিকথায় বলিয়৷ গিয়াছেনঃ টাকা-পয়সা লইয়! 
মনোমালিন্যহ ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার কারণ। তিনি বলেন, 

কৃষ্কুমারী? নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের স্কাশনাল 

*থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হুইল ।..*কিসে গোলমাল বাধিল ঠিক এখন বলিতে 

পারিব না ? টাক। কড়ির গরচ পত্র লইয়! মনোমালিন্য দাড়াইয়! গেল । 



ব্টাশনাল থিয়েটারে দলাদলি ১৬৭ 

যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধো কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাক 
লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাউ হইল | থিয়েটরে 

আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সম্ভোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝায়] দিতে 

পাযিলেন না! . , ৪ 

শা শা শত 

স্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির শুত্রপাত পূর্বেই হইয়াছিল 3 
এবার পাকাপাকি ছুইট। দল দাড়াউয়া গেল। ষ্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই 
পাইলাম না। বোধ হয় পাঁউলান ন। বলিলে ঠিক বল। হয় না; আমর। সকলে উপস্থিত 

থাকিয়। এইরূপ বাবস্থা করিলাম যে, ম্তাশনাল থিয়েটারের ই্টেঞজ গিরীশ বাবুর বাড়ীতে 

রাখা হইবে | (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পধ্ায়। পৃ ১১৯ ১২১ ১২৪) 

টাক।-পয়সা ও সাজসরপ্রাম লইয়া বিবাদ হওয়ার কথা৷ গিরিশচন্দ্রও 

বলিয়াছেন । কিস্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ উপস্থিত হর মূল ন্যাশনাল 

থিয়েটারের শেষ অভিনয় হইবার পর,_পুর্ববে নয় । '্ঠাহার মতে ন্যাশনাল 
থিয়েটার প্রথমে বন্ধ হইয়! যায় বর্ধার জন্ত । তিনি লিখিয়াছেন+- 

বন। আগমনে জোড়ানাকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে "অভিনয় করা অনম্তব 

হওয়ায় স্ঠা'সান্তাল থিয়েটার বন্ধ হয়| প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অজ্জিত অর্থ কোথায় 

থাকিবে, সাজ-সরগ্লান কে রাঁখিবে ?--বিবাদ এঈ লউয়।। প্রতিদ্বশ্বিতাধ বিবাদ নয়, 

কিন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ, বন্ত্ুত। ও কাগজ-কলনে বহুবার প্রকাশিহ। প্রতিদ্বন্দিতার 

কোন কারণই ছিল না। যেতে নাটক আমর। একত্রে অভিনয় কারধীছি। প্রতোক 

নাটকেই আমার নায়কের 0761০) ভূমিকা এবং অধ্ধেন্ুর হাম্তরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল | 

( বঙ্গীয় নাটাশালায় নট-চুড়ামণি গ্র্গায় অদ্ধেদুশেসর মুস্তসী। পৃ. ২৩-২৪ ) 

অর্ধেম্ুশেখর বর্ষ! এবং টাকা-পয়স! 'ও সাজলরঞ্জাম লইয়া! মনোমালিন্ 
ছুইয়ের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্টি কখন ঘটে তাহার স্পট উল্লেখ 

করেন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেনঃ 
সাম্নীলশ্বাড়িতে টিকিট বেচে থিয়েটার করবাত্ব পর আমরা টাকার মুগ দেখলেন 

এবং যে-ভাবেউপার্জন কর। গেল, হাতে পরলে হনই জেগে উঠল। ত৷ ছাড়। খরচপত্রেরও 

প্রয়োজন হ'ভে লাগল । নগেন্দরবাবু প্রগ্তাব করলেন থিয়েটারের আয় «থেকে আমাদের 
প্রচপত্র দেওয়া! হোক । ক্রমে তাঁও সুরু হ'ল ; কিন্ত তাতে হ'ল না । কারও দু-এক টাকা 

বেশী হ'লে অপরে বিরক্ত হ'তে লাগল । তপন" একদিন নগেক্জধীবু, অমৃতলাল বনু, ধন্দুদাস 

সুর আর আমি--আমর! চার জনে কর্তব্য বিচার করতে বসলেম | নগেল্বাবু প্রস্তাব 
করলেন--এস, আমর! চার জনে সঙাধিকারী ব'লে প্রচার কন্ধি। ধশ্মদাস বাবু অস্বাক!র 

€ী 

৯৭ 



১৬৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসি 

করলেন, বল্লেন সকলে মিলে পরিশ্রম ক'রে জিনিষটা কর! গেলঃ একা আমরা! তা গ্রাস 

করি কেন? ক্রমে এই অর্থের কথ! নিয়ে অনর্থ বেধে উঠল । আমরা ছু-দলে বিভক্ত হয়ে 

পড়লেম। নগেন্্র বাবু; অন্ত বাবু আর আমি এক দলে? ধন্মদাস বাবুঃ মতিবাখু, 

মহেন্্রবাবু আর এক দলে প্রধান হয়ে পড়লেন । ধঞ্সদাস বাধু মানেজার ছিলেন, তীরই 

হতে টাকাকড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। তিনি দে-সসএ শিয়ে গিরিশ বাবুর শরণ 

নিলেন। 

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন, 

থে 

মার্চ মাসের শেষ অভিনয়ের পর আমর বৃষ্টির ভয়ে সান্নালদের বাটা হইতে ষ্টেজ 

উঠাইয়। আনিলাম। পথে মুটের মারফত স্টেজ চালান দিষ। নগেশ্র বাবু ও আসি অন্ত 

কাজে গেলাম। দু-এক ঘণ্টা পরে বাটা আসিয়া দেখিলাম যে গেজ শোভাবাজারেন 

রাজবাড়ির নাটমন্দিরে চালান হইয়াছে । তৎক্ষণাৎ ধন্মদাস বাবু ও মতি বাবুর নিকট 

লৌক পাঠাইলাম | তাহারা কহিলেন, 'আমাদের নিকট ঠ্েজ থাক, তোমাদের কাছে 

ড্রেস আছে।, ফলত: ইহার পূর্বে গরম্পরে কিছু কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল । সে-সকল 

বিষয় বাহুলা ভয়ে উল্ল্রণ কর। গেল ন।1* 

অধ্ধেন্দুশেখর যাহ। বলিয়াছেন তাহার সহিত ধর্দাস স্থরের “আত্ম-জীবনী'তে 

বিবরণ আছে তাহার মোটামুটি মিল আছে । তিনি বলেন,- 

আশার অভ্িরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে লাগিল, মনি সন্দহ জন্মিল। কারণ 

আমার হাতে টাকা, হিসাব সবই ছিল । পারে তিন জন 1)19060: নিযুক্ত হউল-_ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় ও শিশিরকমার ঘোষ । উহার পুর্বেষে গিরিশ 

বাবু বা অন্য কাহারও কতৃত্ব বা দায়িত্ব ডিল না, দাঁয়ন্ব বই আমার ছিল | 7)175060) 

নিযুক্ত হওয়। সত্বেও আর বেশী দিন থিয়েটার রহিল নাঃ ৭ই মাচ্ঠ [7] তারিখে বন্ধ হইয়। 

গেল। উহার প্রধান কারণ নগেন, অদ্ধেন্দ ও অন্ত তিন জন সিলিত হইয়া আমাকেও 

তাহাদের মধো লইয়া, চার জন 1১021960৮ বলিয়। 99019910 দিতে চাহিল । 

আমি তাহাতে আপত্তি করিলান, বলিলাম, "সকলে খাটিয়াছি-_অন্য সকলকে চাকর ব। 

আমাদের অধীন করিব__তাহ1? কখন হইবে নী |, থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। নগেন, 

অর্ধেন্দু ও অমৃত এক দিকে আর আদি অপর দিকে । অবশিষ্ট দত লোক সব আমার পক্ষ 

অবলদ্বন করিল । নগেনের বাটীতে পোষাক থাকিত) সে-সমস্ত তাহারই অধিকারে রহিল ; 

ট্রেজ আমার অধীনে , ছিল--আমারই কাছে রহিল। অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল। 

* এই ছুটি বিবরণ- অর্ধেন্দুশেখরের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে গৃহীত। শ্ত্রীযুত 

পগেন্সানাথ চট্টোপাধায়(ঘহাশব এউগুলি দেখিতে দিয়! আমাকে অনুগৃহীত করিয়াড়েন। 



ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি ১৩৯ 

আমি গিরিশ বাবুকে কর্তৃত্ব দিয়া টাউনহল ভাঁড়। লইয়া [56159 71091191এর 
1)91709 দিলাম | 19810091119 আমাদের দলের নাম রহিল। ('নাটা- 

নন্দির, ভাদ্র ১৩১৭। পৃ. ১০২-০৩) 

এই কয়েকটি বিবরণ মিলাইয়া৷ দেখিলে স্ঠাণনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার 

কারণ মোটামুটি অনুমান কর! যায়। টাকা-পয়সা লইয়! অন্নবিস্তর মনোমালিন্ঠ 
আগে হইতেই যে বর্তমান ছিল তাই পুর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পর্র হইতেই সপ্রমাণ হয় । কিন্তু মার্চ মাসে ন্যাশনাল 

থিয়েটার বদ্ধ হুইয়। যাইবার সময়ে খুব সম্ভব এই মনোমালিন্য বেশী প্রকট 
হইয়। উঠে নাই, তখন প্ররৃতপ্রস্তাবে বর্ষার জন্য থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। 

তবে ইহার অব্যবহিত পরই টাকা-পয়স। ও সাজসরঞ্জামের ভাগবাটোয়ারা 

লইয়া একটা গগুগোল উপস্থিত হইয়। দলটি ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! যায়। 

এই ভ্বই দলের এক দলে গিরিশচন্দ্র, ধর্শদাস স্থরঃ মহেন্দ্রলাল বস্তু, মতিলাল 

সুর, গোঁপালচন্ত্র দাস» শিবচন্ত্র ভট্টাচার্য/, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, 

ও অন্য দলে অধ্ধেন্দুশেধর, অমৃতলাল বস্থুঃ নগেন্ত্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়ঃ বেলবাবু 

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি ছিলেন । এ ছুইটি দলের প্রথমটি 

সাজসরঞ্জাম ও ষ্টেজ পান। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এই ব্যাপারে 

কাহাকেও বিশেষভাবে দোষী করা সঙ্গত ন! হইলেও» মনে হয় স্টেজ ও 

সাজসরঞ্জাম আয়ত্তের ব্যাপারে দর্মদাস সুরের সহায়তায় গিরিশবাবু বেশ 

একটু কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন) অন্ততঃ তাড়াতাড়ি ন্যাশনাল 
থিয়েটারকে রেজেষ্টরি করিয়া লইয়া* নিজের স্বার্থবোধহীনতার পরিচয় 

দেন নাই। গিরিশচন্দ্র হ্যাশনাল খিয়েটার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেনঃ 
এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-নৈপুণ্য ও সাজসরঞ্জাম লইয়। প্রকান্তে 

ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই ; অথচ ন্যাশনাল থিয়েটার যখন খ্যাতি অর্জন 

পর্যায়। পৃ, ১২৫। 

রঙ রর ..0:11 চে ঠঃ "3... ৫৫ 

ধিরেটর নামে নেভি রর লইলেন শ অনুতলাল বহর স্মৃতিকথা । । পুরাতন প্রন, ত্র 



১৪০ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

সে যাহা হউক এই নকল গোলমালে ন্যাশনাল থিয়েটার ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়। গেল। প্রথম দল “ন্যাশনাল থিয়েটার নাম লইয়! অল্পকাল 

পরেই প্রথমে টাউন-হলে ও পরে রাজা রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে 

স্টেজ খাটাইয়া! অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন । দ্বিতীয় দল কোন ্টরেজ 

ও সিন্ না পাইয়া “হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নাম লইয়া লিগুসে স্্রটে অপেরা 

হাউস ভাড়া লইয়া অভিনয় দেখাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই ছুই. দলের 

ইতিহাস পরস্পরের সহিত এতটা! যুক্ত ঘে এক পরিচ্ছেদেই উহ৷ বিবৃত করা 
উচিত । প্রথমে হিন্দু ন্যাশনালের কথ! বলিব! 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে অর্ধেন্ুশেখর, অমুতলাল প্রভৃতি যে-সকল 

অভিনয় করেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার ছুইটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে 

পারিয়াছি। অপের। হাউসে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয় 

১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল, শনিবার । এ দ্রিনে “ইংলিশম্যান' পত্রে নিম়জিখিত 

বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়ঃ 
€010919, 170089, 111700585 52 

হাা]াছ])য 10141, 71117417175 
08100609. 

(37500 (01091221776 16176 

[1119 19156111108, 
98607895, 507 21011, 1879. 

(1100. 7898060101109 
€07%00 1১2106070)0)6, 

€37%00 79111010011)9, 

10091 901)001 900 105 17011081100, [ মডেল কুল 7 
75188568০০০, [[বিলা্তী বাবু] . 

৪» 10061250805 01765 01 00, &৫, 8%0. [উপাধি বিতরণ ] 
_ পিপাসা টাল এল ৪৬. 1১005018988 7. 
৪, উড: [2015550 40110)115 00050] 990, 

011060, 05৮ 
1670186] [ধ, 9. 10965, [0৯০ 

091607858 0010905 

৪৯৩৮ 



হিন্দু স্তাশনাঁল থিয়েটার ্ ১৪১ 

৪৬চ011918, 

[70008 01 80101589101. 

[11589 130য, তি 017018) 60 901016 ?৩ 
1091 50889 1305. 60 90017161007 
[01593 017019 
92119 (07000) 
[0160 008০1) 
110 

20 লে 

পাস 

রত 

সস 

কাজ 

শি 

11112 
10966 (0 09 1790 96 01০ 01001 110050, 141170585 36991, 2100. 

21 01)9 70199 01 009 1809 691110199910109, 91100079, 13971209509 91)0508 

১101990, 0072,98/00, 01 177109%5 800 93%607095, 0070 0 41, 060 5 চা, 

1)00758 01091, ৪1 ?-30, 

[১9101177909 100 00177119000 ৪৮ ৪-৪0. 

[000ঘ1)7 ৬011 13 মাতা চত, 
£119)1. 1৮০61071/, 

পরের লপ্তাহে (১২ই এপ্রিল শনিবার ) হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার 

«বিধবাবিবাহ* নাটকের অভিনয় করেন । ১০ই এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যানে 

ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 
এই বঙ্গমঞ্চে আরও ছুএকটি অভিনয় হইয়াছিল ; কিন্ত তাহার কোন 

বিবরণ বা বিজ্ঞাপন আমি এখনও পাই নাই। অমৃতলাল বস্থু তাহার 

স্মতিকথায় বলিয়াছেন,-.. 
সেখানকার [ ক্বপের। হাউসের ] নাটালীলা আমাদের অল দিনের মধোউ সান? 

হয়] গেল ; আবরণ কালী সিংহের একটী হল্ ভাড়া লইয়া গ্লেজের প্লাটফরম বাধিঠে 

লাগিলাম। (পুরাতন প্রসঙ্গ? ২য় পর্যায়, পৃ. ১২৮) 

১৮৭৩ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার হাবড়। 

রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৭৩, ১২ই জুন 

তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা*য় প্রকাশিত একখানি পত্রে আমরা পাই»-_ 
কলিকাত! হিন্দু নাঁশঙ্তাল থিয়েটার ।_-মহাঁশয় । আমর। অনেক দিন হইত ঠ 

উক্ত থিয়েটারের কথ! শুনিয়) আসিতেছি | কিন্ত গত ২৬শে এপ্রেলের পূর্বে আমাদেন 

চক্ষু কর্ণের বিবাদ দুর হইবার সুযোগ ঘটে নাই। উক্ত দিবঙ্গে উক্ত বিসেন সম্প্রদায় হাব ঢা 

রেলগুয্সে থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করন 1.--ভ্ীরীননাগগংধর ) টুছুড়।। - টি 

_ এই অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই--€ম মালের গড়ি হন সযালনাম- 
বিক্তি 'টাান্ন চলিয়! যান। ১৮৭৩, ১৫ই মে তারিখের “অমৃত কাঁজার 
পশ্তিকা"্স তাহার উল্লেখ পাইতেছি, _ 



১৪২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
কলিকাভাঁর হিন্দু ম্তাসনাল থিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন 

করিয়াছেন ।** 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা-যাস্্ সম্বন্ধে অমুতলাল তাহার স্বৃতিকথায় 

বলিয়াছেনঃ 

ঢাক] যাবার প্রস্তাব হঈল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্ধেন্দু, আমি। 
নগেন। কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবার। বিহারী বন্থ প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাঁইতে 

প্রস্তুত। মেয়ে সীজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি স্থন্দর ছেলে পাঁওয়! গেল ! 

ঢাকার মৌহিনীমোঁহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের শিকট হইতে 

লইয়! ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দের জোন্ঠ মাসের গোড়ায় কিকাঁতা পরিতাঁগ করিলাম ।""*মোহিনী 

বাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হঈলে তংঙ্গণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়া আমাদের জন্য 

ছাড়িয়া দিলেন। সেউ বাগানবাঁড়াটি ঠিক বুড়ীগন্গাৰ তীরে অবস্থিত। (পুরাতন প্রসঙ্গ, 

২য় পমায়। পূ. ১২৮-২৯) 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় গিয়া সেখানকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাধা 
স্টেজে খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় দেখান। অমৃতলাল তাহার স্মৃতিকথায় 
বলিয়াছেনঃ 

ঢাক। সহরে একটি বীধ। গ্লেজ ছিল । বেশী কাল-বিলম্ব ন| কবিয় আমর] সেউ 

স্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়। অবতীর্ণ হইলাম ; নবাঁববাড়ীর বাও ও মোহিনী বাবুর কন্সা 

আমাদিগকে সাহাষা করিল; গহরের ছোটবড সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে 
আসিলেন-_কাঁলীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েপ্ট মাজিষ্রেট 

রাম্পীনি, পুলিসের স্থপারিপ্টেণ্ডেণটে ওয়েদারল্ ও অন্যান্ত অনেকে আসিলেন। এক- 

রাত্রেই আমর। কিপ্তিমাৎ করিয়া দিলাম । (পৃ. ১২১৯) 

ঢাকায় “নীলদর্পণ, অভিনয়ের যে খুব প্রশংসা! হইয়াছিল তাহা ১৮৭৩, ২২এ 

মে তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্বোদ্ধত বিবরণ হইতে 

জান! যাইবে, _ 
সংবাদ ।.."ঢাকার না থিয়েটর টানি হাট? নাউক অভিনয় 

চন 
সা ্ টি 

হল টে 5 ” দু পরি 

টি ধর 95. ” ২ টি জি খু চে 

নি সণ 

রেসি 

ছি ? রি ১৯ শিট রি রা সী এন রি রি মর চা রি্হ 388, রি | ০৯০২, ১.০ হও ২: দি রী 

বলা যাঁয় না। ঢাকাস্থ পমুদায় ভদ্র দম জি ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উদ্স্থিত 

ছিলেন। রঙ্গড়মি লোনাঁকীর্ণ হইয়াছিল। চারি ঘণ্টা "কাল অভিনয় দর্শন হরির 

টি 



৮ ] | 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ১৪৩ 

আমাদের মনের যে কহ দুর গরিবন্তন হয়।ছিল বল। বাছলা। আসর সমন্ত ঢাকাবাণী 
অভিনয় সন্দর্শন করিয়। যে কত দু'র সন্ত হইয়ছি লিখিয! শেষ করিতে পারি না 1% 

হিন্দু ন্যাশনাল খিয়েটার ঢাকায় আরও কয়েকখানি নাটকের--“নব-নাটক" 

প্রভৃতির-অভিনয় করেন। শ্াহাদের অভিনয় সম্বন্ধে ঢাকার সংবাদপত্র-সমৃহ 
যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । “অমৃত বাজার 

পত্রিকা” ১৮৭৩, ২৬এ জুন তারিখে এই পুস্তিকার পরিচয় দিয়! বলেন,_- 
ভিন্দ স্ভাশন।ল খিয়েটর !--টক্ত নট সম্প্রধা এ+ মাসের অধিক ঢাকায় অভিনয 

করেন । তথাকার স্থানীয় নংবাদ প্র সকল ক্ষাম্পানির অভিনয সম্বন্ধে যে আত নাস 

করেন এই পুঝ্তকে তাহাই সন্গিবেশিত হইয়াছে । হিন্দ শ্যাশন্ত।ল থিযেটর ঢাকাধ 

নমধিক প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্তি হঈয়াঁছেন। 

ইহার তিন মাস পরে ঢাকার স্থানীয় নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় প্রসঙ্গে 
১৮৭৩১ ৪5| সেপ্টেপ্বর তারিখের “অমুত বাজার পত্রিকায় একখানি পত্র 

প্রকাশিত হয় । তাহা হইতে আমর ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল খিয়েটার কর্তৃক 

“নবনাটকে”র অভিনয়ের সাক্চল্যের কথ জানিতে পারি 1-- 

টাক। থিয়েটার কোম্পানির নন নাটকের অভিনয |--গত বংসয় ঢাক নগরিতে। 

কুঙবিগ্যগণের উদ্দোগে 'রামীভিষেক নাটক? অভিনীত হয় ।.*হিন্দ নেসনেল থিয়েটর 

নাক নট সন্প্রদাধ আসিয়। যে অভিনয় দেগাউয। গিয়াছেন তাহা আর আমর। জন্মেও 

ভুলিতে পারিব না| উাহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়। বাশ্তবিক চমৎরুত 

হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে পৃথিবাতে এইকঝপ উতকুষ্ অভিনয় থাকতে জখনা 

রামাভিষেকের অভিনয় দেগতে কার প্রবুভি জন্মে" বাস্তবিক মহাশয় সেই অতুত্কুট 

অভিনয় দর্শন করে টাকার অভিনয়ের প্রতি স্বণ। জন্মিল*** । এক রাজি নব নাটক 

অভিনয় করিবেন বলিয়। বিজ্ঞাপন দেন ঢাক। থিয়েটর কোম্পানির মেশ্বরগণ উত্া স্এনিয়] 

রাগান্থিত হইয়। বলিলেন ষে “নবনাটঞক কখনও অভিনয় করিতে পারিবে না” 1**যখন 

হিন্দ নেষনাল কোম্পানী এবং ঢাক থিয়টর কোম্পানী নাটকাভিনয় লইয়া গোলযে।গ 

করেন সেউ সময় শেষোক্ত কোম্পানা বলিয়াছিলেন জন্মা্মীস্চ সময় অড়িনয় দেগাইবেন 

কারণ সেই সময় গ্রাম হইতে বির লোক ভামান। দ্রেখিঙে ঢাকাতে আগমন করে ।,., 

দর্শকমাত্রে অনন্দিহান চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন ঘে ঢটুক। কোম্পানির মবনাটক 
অভিনয় হিন্দু নেশনাল থিরেটারের শতাংশের ঞ্কাংশও হয় নাই। এমন কি কালেজ্িয়েট 

স্কুলের ছাত্রবর্গও উহা। হইতে ভাল অভিনয় করিয়াছে, এবং শ্রীনগর ধিষেটারের কতকাংশ 

উহ] হইতে উত্তম হইয়াছিল ।--আনর| জন দশেঞ্ঠ। ঢাকী। | 
4 



১৪৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

ঢাকায় মাসখানেক থাকিয়। হিন্দু নাশনাল থিয়েটার কলিকাতায় ফিরিয়া 

আসেন। কিছু দিন পরে এই দলের কয়েক জন অভিনেতা “নাশনাল 

থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হ্ইয়া একবার অভিনয় করেন। উহার উপলক্ষ্য 

দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্পপ্রাশন | এই অভিনয় সম্বন্ধে 
অমৃতলাল বস্ত্র তাহার স্মতিকথায় বলেন,»-- 

কিছুদিন পরে দিখাপতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজ। প্রমর্ণানাথ রায়) অন্নপ্রাশন 

উপ্লক্ষে নাশন।ল খিয়েটনের নিমস্ত্ণ হয় । গন দুই পধরলের অধিকাংশ লোকই একজে 

হউয়। চলিয়। গেলেন । আমি গেলাম ন। | নাগন। কিরণ ও আরও কায়কজন গেলেন ন। ! 

এই অভিনয়ের পর তাহার! রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় 
করেন। অধ্ধেন্দুশেখর তাহার অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 

আমর। দীঘাপাতিয়ায & রাত্রি অভিনয় করিয়া খোর বলায় রামপুর বোয়ালিয়। 

গাদিয়। ডুরিটাদ কাগ্ারামলের থুনীৰব গোমওু। দেবদাস বাবুর কৃঠীে (যেখানে 

1১60])103 45890015010. ছিল ) কায়ুক দিন তভিনয় করি! তংপবে আমর! 

ন্হরমপূতর অভিনয় করি। 

১৮৭৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুচুড়ায় “মোহস্তের 

এই কি কাজ? অভিনয় করেন। তারকেশ্বরের মোহস্ত ও এলোকেশীর 

ব্যাপার লুইয়। নাটকখানি রচিত হয় । কলিকাতায় উহ্। খুব জনপ্রিয় হওয়াতে 
হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়াতেও নাটকখান। অভিনয় করিয়। আসেন । 
১৮৭৩৯ ১১ই মেপ্ম্বর তারিখের “অমুত বাজার পত্রিকা"য় আনরা পাই» 

ংবাদ।***আমর। অন্তরুদ্ধ হইয়। প্রকাশ করিতেছি যে আগামা শনিবার হিন্দ 

স্যাসন্ভাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ চুচড়ার বারিকের হলে “মোহন্ত নাটক অভিনয় করিবেন । 

অভিনয় দ্বারা যে শর্থ সংগৃহীত হইবে ভাহ। নবীনের উপকারার্থে প্রদত্ত হইবে। 

১৮৭৩১ ১৭ই সেপ্টেপ্রের £ইগিয়ান মিরারে" প্রকাশিত একখানি প্র 

হইতে জানা যায়ঃ প্রথমে “যেমন কম্দ্ম 'তেমনি ফল' হইবার পর 
“মোহন্তের $ই কি কাজ ? অভিনীত হইগ্লাছিল। চুঁচুড়ার এই অভিনয় সম্বন্ধে 
অনুতলাল তাহার স্ৃতিকথায় বলিয়াছেন, 

কলিকাতায় বঙ্সিয়! আমর] যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, তর্ধেন্দু 
তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের গ্ামশ্রী করিবাব চেষ্টা 

করিতেছিলেন | , | 



ম্যাশনাল থিয়েটার ১৪৫ 
ইতিমধো আমর! একবার চু'চুড়ায় গিয়। 'মোহান্তের এই কি কাজ” অভিনয় করিয়া 

আসিলাম। এলোকেণী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী ; নগেন, নবীন সাজিলেন ; আমি 

হইলাম এলোকেশীর বাবা । 

ন্যাশনাল থিয়েটার 

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার যখন এইরূপে কলিকাতায় ও মফঃম্বলে অভিনয় 

দেখাইতেছিল, সে-সময়ে গিরিশচন্দ্রের দলটিরও অভিনয় চলিতেছিল। গিরিশ 

বাবু ন্যাশনাল থিয়েটারের এই ভগ্রাংশটিকে «ন্যাশনাল থিয়েটর” নামে রেজিষ্টরি 

করিয়া লইবার পর টাউন-হলে স্টেজ খাটাইয়া উহার অভিনয় চলিতে লাগিল । 

এই নূতন ন্যাশনাল থিয়েটারের টাউন-হলে প্রথম অভিনয় “নীলদর্পণ*_ 
১৮৭৩ সনের ২৯এ মার্চ । এই অভিনয় নেটিব হসপিটালের ( বর্তমানে মেয়ে 

হাসপাতাল ) সাহাধ্যকল্পে হইয়াছিল। এ তারিখের ইংলিশম্যানে” এই 

অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহাতে লেখ! ছিলঃ-- 
[0-1010176 1 [0-1515171 1! 

1]| 1২0-০01)917 
[115 15010091179 09 

[101 01613917996 01 0175 965০ 11093101091 

46 00৪ 10 190], 

খ]া1) হাশর 

এই অভিনয় ধারা নেটিব হসপিটাল কি পরিমাণ অর্থসাহায্য লাভ 

করিয়াছিল, তাহা ১৮৭৩ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের “এডুকেশন গেজেটে? 

প্রকাশিত নিয়োদ্ধত অংশ-পাঠে জান। যাইবে,-- 

সাপ্তাহিক সংবাদ ।-_..'সম্প্রতি নাশনেল থিয়েটার টাউনহলে নীলদর্পণ নাটকের 

অভিনয় করিয়া? যে ২১০ টাক পাইয়াছিলেন, তাহ উক্ত নাটকাভিনেত্ সম্প্রদায় নেটিব 

হাসপাতালের [হিতোদ্দেশে সম্প্রদান করিয়াছেন। 

থিয়েটারে সাহাধ্য-রজনীর দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম ৷ ' পরবর্তী *৩১এ মার্চ 
তারিখের «হিন্দু পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা। 
হইতে আমর! জানিতে পারি, এই অভিনয় খুব স্থন্দর হইয়াছিল, কিন্তু লেক 

তেমন বেশী হয় নাই + সর্ধসমেত আন্দাজ পাঁচ শত লোক হইয়াছিল, উহার 

মধ্যে জন-ত্রিশেক মাত্র ইংরেজ । ইংরেজদেন্ সুবিধার জন্ঠ টাউন-হলে অভিনয় 

১৮ 
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হইলেও অভিনয়স্থলে বেশী সাহেব যান নাই। “হিন্দু পেটরিয়ট' দেশীয় 
হাসপাতালের সাহায্যের জন্য টাউন-হলে আর একবার অভিনয় করিতে 

উপদেশ দেন। ও 

এই অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক ইঙিয়ান্ রিদম 
আযসোসিয়েশ্তনে'র পরোপকার-বিভাগের (01160 9০০৪/০০ ) সাহাব্যার্থ 

টাউন-হলে “দধবার একাদশী'র অভিনয় হ্য়। এই অভিনয়ের তারিখ--€৫ই 

এপ্রিলঃগ় ১৮৭৩। €সধবার একাদশীর অভিনয়ের শেষে সেই রাত্রিতেই 

“ভারতমাতা* প্রদর্শিত হয় । 

ন্যাশনাল থিয়েটার ইহার পর টাউন-হুল হইতে ষ্টেজ খুলিয়া আনিয়। 

শোভাবাজার রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন ।. 

১৮৭৩, ১০ই এপ্রিল তারিখের «অমৃত বাজার পত্রিকা*য় রাধাকাত্ত দেবের 

নাটমন্দিরে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি নিয়ে 

উদ্ধৃত হইলঃ__ 

২৮100417017 1107, 
(510060, 39101095, 016 126 ঞ&১0শ] 1875, 

11101192] 11. 58, 1)10608 
০১11)111)9 10185990, 

& |0া9110 0001400১%৮, 

[179 1)911011178105 00 1090 11809 ৮0 0০ 9100501 01101010917 01 

(119 1900 1919 10901787906 1091) 1351150007 84040, 91)05% 13928, 
1১0008 01 4১012019910) 

79997590. 397805 শি 7 4 

71786 0198৪ ৪৩৬ [৭.9 

1399007)0 01955 নী 79. 

1107085 090 190 1180 ০ 1110 1111999 00. 011055 900. 9৮17075 
[1010 9 4৮. 8৫. 60 0 15 তা, 

10007501087) %% 7 1১. 0.1 1১071021002000 00 00101791000 8 ৪. 

[)লাযামা0 10453 ০01৮, 
€ /১//96 410102001. 

১২ই এপ্রিল “কিষ্ণকুমারী” অভিনীত হইবার সাত দিন পরে (১৯ এপ্রিল ) 

রাজা রাধাকান্ত দেখের নাটমন্দিতর ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বিতীয় অভিনয় 

হয়। অভিনীত নাটকখানি _ নীলদর্পণ । অভিনয়-দিবসে “ইংলিশম্যান' 

লিখিয়া ছিলেন*--- 
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শান উহা, [) ঢা, 81)60181] 1091:10]1179700 01 11718 01909 আ?]], 

সা 01006790900, ০৪ 2101) (0-012116 86 076 86008] 01109, 

111) 2 15৩ 10 09015 (09 19]. 637)59860. 1) 19075 [001000909 

€0 5০0 1 80000. 711)6 79811 20129701001003 12600 101" 01810001010 81 

10059958560. 1 01১ 93022911 092006 089 9620 ৮) 16619780909 

61719] 11 019 01900859100 9. 11959 100 0001) 009 10509019 11] 09 
011 2/0690060. 

২১এ এপ্রিল তারিখের “হিন্বু পেটুরিয়টে' এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। সম্পাদক অভিনয় ও অভিনেতাদের প্রশংসা করিয়া! বলেন যে, 

কলিকাতার ইউরোপীয়দের বিশেষ অনুরোধে এই অভিনয় হইলেও তাহাদের 

ছ-র্পাচ জন মাত্র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন ইহা! বড়ই ছুঃখের বিষয় । 

১৯এ এপ্রিল “নীলদর্পণে*র অভিনয় করিয়া পরের সপ্তাহে (২৬ এপ্রিল ) 

ম্যাশনাল থিয়েটার হছুইটি প্রহসনের অভিনয় দেখান। উহাদের একটি 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের «কিঞ্চিৎ জলযোগ, অপরটি মাইকেলের «একেই 

কি বলে সভ্যত। ?। সেই দিন অভিনয়ান্তে ছুইখানি প্রহ্সন--ডিস্পেন্সারি 
ও চ্যারিটেবল্ ডিম্পেনসারি-- ও ভারতসঙ্গীত [ *ভারতমাতা”র সঙ্গীত] 

হইয়াছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে ন্যাশনাল পেপার” বলেন,-- 
41118918905 96107091 11009965 120 4&10101] 9৪5০1991099 ছা ০79 

1019500. 11170 :// 7778076/ 47017/00 ৮৪৪ 77960 90690 02. 09 90989. 
16 01101690 67986 01090973 [ি0োছে 1176 %1910015.  ()01)91 191095 ৪19 

81809 8700099819]15 90090,,১*,৬9 ৬151) 9] 79197900995 60 019 11581 
1915 ০০ 501090 00 019 91920. (0711 909, 187, ৬0010985085). 

রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হুয় 
১০ই মে। এই দিন 'কপালকুগুলা”র অভিনয় হইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার 

ঢাকা চলিয়া যান। ১৮৭৩, ৮ই মে তারিখের “অমৃত বাজার পক্রিকা”য় 

বিদায় ও শেষ রজনীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় । বিজ্ঞাপনটি এইক্ধপঃ-- 

বঞণশ01ব/। শশলারঞশশটার, 
901)119 139281, 

07800. £916611 [16116 

[950 12176 ! 1891 [11611 ৪ 

01 6218 99850) ৃ 

9891395, 106) ঠাও্ড 1879. 
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410 87781,4 01011, টে 

[10 00001000 ৮101) 0779 91018009 
“137/&৭ 9/জে না? 

46060200901) 0179 1708(0101 (01097 01 9779777 1392 
171098 01 007199101) ৫ 

179897890 90893  *** 1. 9-0 
81756 01859 ০০ নথি, 1-0 

89900700. 01989 1, 0-8 

[01102801095 ৭0078 

১4206. 212770007 

এই অভিনয় হইয়া গেলে ১২এ মে তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকায় 

নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়+-- 
গত শনিবার নাশনেল খিষেটর কম্পানিও অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছন। 

ঢাকায় যে-দল যায় তাহার মধ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন ন।। তিনি 

কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন»__ 
এক দলে অদ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাঁক। না থাক) সমান, কারণ নানান্তানে 

বেড়াইবার আমার শক্তি, স্বযোগ ও ইচ্ছ। ছিল ন1!। ৮রাজেন্্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের 

প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্মদান স্থুর সেই দলে ছিলেন। ( নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় 

অপ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ২৪) 

ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা যাইবার কারণ-ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল 

থিয়েটারের সাফল্য ও খ্যাতি। কিন্তু ঢাকায় গিয়! ন্যাশনাল থিয়েটার তেমন, 
কৃতকার্য হইলেন না । অমুতলাল তাহার স্থৃতিকথায় লিখিয়! গিয়াছেন,_- 

আমাদের দলের খাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুর। 

ঢাকায় গেলেন। তাহারা মোহিনী বাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবৃ ) জাশ্রয় 

লইলেন। ছুর্তাগাক্রমে আগে আমর। আসর লইয়াছিলাম বলিয় ঢাকায় তাহার 

আসর জঅমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্িকটে লক্ষী বাড়ীতে 

তাহাদের আডড1 হইল। তাহারা জীবন বাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন! 

এই দলের ঢাক। হইতে ফিরিয়া আসিবার কাহিনী অর্ধে্দুশেখর তাহার 

অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন,__ 
সেখানে তাহাদের [ ন্যাশনাল থিয়েটারের ] চার-পাঁচ রাত্রির অধিক অভিনয় 

«করিতে হয় নাই এবং 'যে-সকল অভিনেত। গিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশ জ্বররোগে 

আক্রান্ত হইয়া কাহাকেও ন৷ জানাইয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। হৃতরাং 

অধাঙ্ষের। খণত্স্ত হওয়ায় আমাদের নিকট ষ্টেজ ও পোষাক রাখিয়। চলিয়া আসেন। 
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আমরাই অগত্য। খণপরিশোধে বাধা হইলাঁম। ঢু-এক জন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে 
রহিয়া গেলেন। কিছু দিন ঢাকায় অভিনয় করিয়। কলিকাতাঁয় প্রভা (গমন 

করিলাম 

ঢাক! হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার এবং হিন্দু ন্যাশনাল 

থিয়েটারের কয়েক জন অভিনেতা একত্র ভুইয়া ছুইবাঁর অভিনয় করেন। 

এই ছুই অভিনয়ের একটি হ্য়-_দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের 
অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং অপরটি হয় মাইকেল মধুস্থদন দত্তের অপোগণ্ড 
সম্তানগণের সাহাধ্যকল্ে ৷ ইহাদের মধ্যে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি ১৮৭৩ সনের 

১০ই জুলাই তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা"়* ও ১৪ই জুলাই তারিখের 
£হিন্দু পেটুরিয়টে' 1 প্রকাশিত হয় । 

এই বিজ্ঞপ্তি পাঁঠে জান। যায়, মাইকেল মধুস্থদনের অপোগগ্ড সন্তানদের 
সাহাব্যকল্পে '৬ই জুলাই তারিখে অপেরা! হাউসে ন্যাশনাল ণিয়েটার কর্তৃক 
রেঞ্চকুমারী” ণাটকের অভিনয় হইবে এবং এই অভিনয়ে ডিন্ন দলের 

অর্ধেন্দুশেখর ও অন্য কয়েক জন খ্যাতনাম। অভিনেতা যোগদান করিবেন । 

ইহার প্রায় ছুই মাস পরে ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় 
দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যান $ ও পরবর্তী অক্টোবর মাসে উহার কাশীতে 
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8185969?ি 800. 50000 0091" 95009911010 90001817559 1০101090000 0011117917-১ 
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১৫০ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 

অভিনয় দেখাইবার সংবাদ ১৮৭৩। ২রা! নবেম্বর তারিখের 'সাধারণী' পত্রে 
গ্রকাশিত হয়। £দাধারণী' বলেন,_ 

সংবাদ |__নাশনাল থিয়েটর এক্ষণে বারাণসী ধামে অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। 

নীলদর্পণ ও কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হইয়াছে। তাহার! কলিকাতীয় ফিরিয়া আসিয়া পাক। 

পত্তন করিলেন না কেন? তাহা৷ হইলে তাহাদের সন্্মের বৃদ্ধি হইত। 

হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের মফঃম্বল-ভ্রমণে দেশে নাটযাভিনয়ের 
থে প্রসার হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 



ূ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

ওুল্লিক্লেন্টাক্শ ও ০ন্লভ্তন শিক্সেউাল্তর 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার 
১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দুই-তিন মাস 

পরেই আর একটি সাধারণ রঙ্কালয় কলিকাতায় অভিনয় দেখাইতে আরম্ত 

করে । ইহার নাম--ওরিয়েন্টাল থিয়েটার | যাহারা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের 

আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহই এ-পর্য্যন্ত এই নাট্যশালাটির উল্লেখ 

করেন নাই। এই নাট্যশালাটিও ন্যাশনাল থিয়েটারের মত ভদ্রসম্তানদের 

দ্বারাই পরিচালিত এবং তাহারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। ১২৭৯ সালের ১২ই 
ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) তারিখের এমধ্যস্থ পত্রে এই নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার 

ংবাদ এবং তৎসঙ্গে নাম-সন্বন্ধে একটু টিগ্লনীও আছে। শধ্যস্থয বলেন”_ 
পয়স। দিয়া নাটক দেখিতে ন। পাওয়াতে সাধারণে বড় ছুখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 

সে দুঃখ মোচনের উপাষ হইয়াছে এবং ক্রমে আরো! হইতে চলিল | জাতীয় নাটাশালাতে। 

প্রসিদ্ধই হইয়াছে । আবার ওরিএন্টযাল খিয়েটর নাম! নূতন নাট্যশাল। আমাদের পাড়ায় 
গোলা হইয়াছে । কিন্তু আশ্ধ্য এই এবং দেশের লোক ইংরাজীর এত গোড়া 

ষে, বাঙ্গীলাতে অভিনয় করিষাও নাটাসমীজের নাম উংরাজী ন। রাগিলে নয়! এত বড় 

বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত ভাষার মধ্য একটা নাম কি যুটিয়! উঠিল ন।? 

ইহার ূ র্ববেই--১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার 

কর্তৃক রামনারীায়ণ তর্করত্বের “মালতীমাধব” অভিনীত হয়। ১৮৭৩১ ২৮এ 

ফেব্রুয়ারি (১৮ ফান্তুন ১২৭৯ ) তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” আমর! পাই,-- 

'কলিকাত। ও িয়েপ্টাল থিয়েটর* । 

£ --মালতীমাধব নাটক-- 

মহাশয়! কলিকাতায় আবার আর একটা নুতন সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে) ইহ] '্যাসানেল খিয়েটারের? অন্ুকরণ,.....। 

ঙ ঙ 

বিগত ৫ই ফান্তন শনিবার উপরোক্ত নাটালয়ে ( ২২২ নং কর্ণওয়ালিস সীট, পীযুক্ত 
কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাটাতে ) পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্র প্রণীত “মালতীমাধব নাটক” অভিনীত 

হইয়াছিল |......এবূপ একগানি উৎকৃষ্ট নাটক আনর! সে দিবম একেবারে পদদলিত হইতে 



১৫২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম | সে দিবসের অভিনেতৃবর্গের মধো বোধ হয়, কেহই 

মালতীমাধবের কোন অঙ্গ নুচারুরূপে অভিনয় করিবার উপযুক্ত নহেন। “উজ্জ়িনী 

অধীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী-_ভুরিবহ্» “পরিব্রাজিক। কামন্দকী” ও ছুই একজন যৎকিঞ্চিৎ ধাহ। 

মভিনয়ে পারদশিত। দেপায়। ছিলেন | 

আমরা কেবল সে দিবন সাধারণ বিজ্ঞাপনের (1019089 ) ছটা ও অভিনয় প্রস্তাব 

অতি উত্তম দেখিয়াই সৌত্ম্বকাচিত্তে দেখিতে যাইতে বাধা হইয়াছিলাম। কিন্তু যাইয়। 

সম্পূর্ণ হতাখাস হইয়াছিলাম। অভিনয় স্থানে যদিও অধিক জনতা হয় নাই (বোধ হয় 

২০০ হইবে) ওখথাপি এরপ গোলমাল হইয়1ছিল, থে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণের অতিশয় .কষ্ট 

হঈয়াছিল |... 

দৃশ্যগুলি আরও হুন্দর ও উপযোগী হওযাঁ উচিত। সে দিবস কেনল 'জ্রীপর্র্বত, 
দৃণ্ঠ বথার্থ দৃষ্টির উপযুক্ত ও প্রশংসার উপযুক্ত | 

একতান বাঁদন--.***মন্দ নহে। 

নকলেরই বেশ অতিশয় অসংলগ্র |** 

সেদ্রিবসে সংগীতগুলি মন্দ গীত হয় নাই, কিস্ত আরও উন্নতি করিলে ভাল হউন্তে 

পারে ।--অনুগত শ্রীকে কলিকাতা । ১৮৭২। 

“মালতীমাধবে'র পর ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার 
কতক মদনমোহন মিত্রের “মনোরমা নাটক? অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের 

বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ১২ই কেব্রুয়ারি তারিখের ন্যাশনাল পেপারে” প্রকাশিত 
হইয়াছিল৮-_ 

[6107 
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১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ মুল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয়। 
তখন ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অর্ভিনয়ও চলিতেছিল। এই ছুইটি সংবাদই 
“মধ্যস্থ' এবং "ন্যাশনাল, পেপার, উভয় পত্রেই দেওয়া হইয়াছিল। এমব্যস্থে'র 
বিবরণ এইক্সপ,-- 



বেঙ্গল থিয়েটার ১৫৩ 

₹বাদ।--গত শনিবার [৮ই মাচ্চ] স্তাসনেল থিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়। গিয়াছে। 

এ বৎসরের মত উহ বক হইল; ... দিবসাঁবধি করন্ওয়ালিষ প্রীটু ২২২ নং ভবনে 
€ওরিয়েন্টাল থিয়েটর' নামক আঁর এক নাঁটা সম্প্রদায়ের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে; 
ইঁহারাও টিকিট বিক্রয় করিতেছেন । € “মধান্থ শু চৈত্র ১২৭৯) 

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১২ই মার্চ (বুধবার ) তারিখে ন্যাশনাল পেপার, 

লিখিয়াছিলেন»-_ 

[016 129610081 11)2969 010990 119 010107121101767719 101 015 

89951010, 01) 39601995 131,116 (011200]701)090379০011017677090 16 
01001910175 1701 99%81095 0%9101109 1996 1110 (011501909% 2%17021607 
(0009৮ 86910890. 16 4 101] 1)0990 %01900.60 000 111)99019 আ1101) 15 
হ61)01,80 60 10950109810 97000889101, 

ইহার পর ১৮৭৩১ ১৫ই মার্চ তারিখে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে আর একটি 

অভিনয় হইয়াছিল। ১২৭৯ সালের ১০ই চৈত্র তারিপের “মধ্যন্থে দেখি - 

সংবাদ ।-_...গত শনিবার «ওরিয়েন্টাল থিয়েটরে" বিগ্যা্ছন্দর নাটক ও চঙ্গুদান 

প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল । নাটকের অভিনয় বড় ভাল হয় নাই; প্রহসন অপেক্ষাক হ 

উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শুন। গেল, এ শনিবারে 'রঠাবলী নাটক? অভিনাত হঈবে। 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের আর কোন অভিনয়ের উল্লেখ আমি এখনও 

পাই নাই । 

বেঙ্গল থিয়েটার 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্ুকরণমাত্র । উহার কৃতিত্ব 

খুব বেশী নয়। কিন্তু এখন যে নাট্যশালাটির কথা! বল! হইবে, সেটি সে-যুগের 

একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা ৷ ইহার নাম বেঙ্গল থিয়েটার । 

ন্যাশনাল থিয়েটার যে-সময়ে অভিনয় বন্ধ করেঃ সেই সময়ে এটি প্রতিষ্ঠার 

উদ্োগ চলিতেছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক 

ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। ইনি সাতুবাবুর দৌহিত্র এবং নিজেও একজন সুদক্ষ 

অভিনেতা ছিলেন । এতদিন পর্য্যন্ত কলির্কাতার কোন সাধারণ রঙ্গালয়েরৃট 

নিজের বাড়ি ছিল না । বেঙ্গল থিয়েটার নিজের রঙ্গমর্চ ও খোলার বাড়ি 

১৯ 



১৫৪ বঙ্গীয় নট্যশালার ইতিহাস 

নির্মাণ করাইয়। অভিনয় আরম্ভ করে। তাহা ছাড়া এই রঙ্গমঞ্চে আর 
একটু নৃতনত্বেরও আমদানী করা হয়। ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের 
ভূমিক! পুরুষ কর্তৃকই গৃহীত হইত। এই নূতন নাট্যশালায় সর্বপ্রথম অভিনেত্রী 
নিযুক্ত কর! হয়। এই নাট্যশাল! নিশ্বাণের আয়োঈন সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া 
১৮৭৩, ২২এ ফেব্রুয়ারি ( ১২ ফাল্গুন ১২৭৯ ) তারিখের ঘধ্যস্থ” বলিতেছেন, 

সংবাদ ।...পয়স। দিয়া নাটক দেখিতে না পাওয়াতে সাধারণে বড় দুঃখিত ছিলেন, 

এক্ষণে সে ছুখ মোচনের উপায় হুইয়াছে এবং ক্রমে আরো! হইতে চলিল। জাতীয় 

নাটাশালাতে। প্রসিদ্ধই হইয়াছে । আবার ওরিএন্টাল থিয়েটর নাম নৃতন নাট্যশাঁল' 

আমাদের পাড়ায় খোল। হইয়াছে ।...সম্প্রতি আবার শুনিতেছি, আঠারে। জন বড় মানুষ 

অংণী যুটিয়! প্রতোকে এক হাজার করিয়। দিয় অষ্টাদশ সহশ্র টাকা সংগ্রহ পূর্বক প্রকৃত 

প্রস্তাবে ঠিক ইংরাজী ধরণে নাট্যশাল। করিবেন । তজ্জন্য নাকি বাহাছুৰ্ি কাঁষ্ঠ প্রভৃতি 

৬ সাতুবাবুর বাটার সম্মুখে পড়িয়াছে। অন্তবাজীর পত্রিকা লিগেন। সত্যকার স্ত্রীলোক 

লইয়া নাটক করিবার জন্য জনকত ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়াছেন । অম্ুতবাজারের 

ভদ্রলোক এবং আমাদের এ আঠারো! জন ইহার) এক কি স্বতন্ দল জানি না। 

এখন যেখানে বীডন স্ত্রী াকণর অবস্থিত সেই জায়গায় এই নাট্যশালাটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনেত্রী লওয়ার ইতিহাস অমুতলাল বস্থু তাহার স্থৃতিকথায় 

আর একটু সবিস্তারে বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,_ 
এদিক ছাতুবাবুর (৬আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরত্বাবু (৬শরৎচন্দ থোষ ) 

ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মথের মাঠে একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর 
নাম দিয় একটি নৃতন নাটাশাল। প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুক্ডদধানের 

পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়। স্থির হইল। তিনি বলিলেন «ঠামর! 

স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জনা নাটক রচন1! করিয়। 

দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হবে না। মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্রীপতি 

হা, 0. 0. 10066 ডেউমেশচন্ত্র দর্ত) অগ্রণী হইলেন। তাহাদের সঙ্গে বিহারীলাল 

চট্টোপাধায়, হরিদাস দাদ (“হরি বৈষব' নামে উনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ 

(নাদাড়, ঠিরীশ )+ দেররন্্রনাথ মিত্র বটু বাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৬উমেশচন্ত্র 

বন্দোনপাধায়ের খুড়। ), প্রিয়নাথ, বন্থ (ছাতুবাবুর ভাগিনেয় ), অক্ষয়কুমার মজুমদার 

প্রভৃতি যোগ দিতে (প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন শ্ত্রীলোককে বাছাই করিয়] 

লওয়। হইল। তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী 

ও স্ামা। (পুরাতন প্রনঙ্গ, ২য় পর্যায়, পৃ. ১৩১) 



বেঙ্গল থিয়েটার ১৫৫ 

অভিনেত্রী লওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি এবং আশঙ্কা ছিল, তাহার প্রমাণ 
আমরা সমকালীন সংবাদপত্রে কিছু কিছু পাই। ১৮৭৩১ ২২এ আগষ্ট 
তারিখের £ভারত-সংস্কারক” নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম 
অভিনয় সম্বন্ধে নিয়োদ্ধত মন্তব্য প্রকাশিত হয়, _- 

আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতু 
বাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাটাশাল। নিম্মীণ করিয়াঁছেন। গত শনিবারে তথায় মুত 

নাইকেল মধুস্দদন দত্তের প্রণীত শন্িষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদ্দিগের 
মধ্যে ছুইজন বেশ্তাও ছিল। এপর্যাস্ত আনরা যাত্র।, নাচ, কার্ভন, ঝুমুরেই কেবল 

বেগ্ঠা্দিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশী ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাণ্ 

ভাবে বেগ্তাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম | ভদ্র সন্ানেরা আপনাদিগের মধাদ। 

আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয় । 

এইরূপ আলোচনা ও মন্তব্য কয়েক মাস ধরিয়াই চলে। ১৮৭৪ সনের 

জানুয়ারি মাসে কয়েকট ব্রাহ্মমহিলা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে 

গিয়াছিলেন । সে-সম্বন্ধে ১৮৭৪, ১১ই জাগুয়ারি তারিখের “সাধা'ণী নামক 

সাপ্তাহিক পত্রে লিখিত হয়ঃ 

ংবাদ।-_-কতকগুলি স্বাধীনতা প্রিয় ব্রাঙ্গিক। বেঙ্গল থিয়েটরে নাটঝ্টািনয় দেখিতে 

গিয়ছিলেন। বেঙ্গল থিষেটরে ছুটি বেগ্ঠ। অভিনেত্রী আছেন বলিয়। মিরর তাহাদিগকে 

পুনরায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন । 

ইহার কয়েক দিন পরেই “মুত বাজার পত্রিকা*ও ( ১৫ জানুয়ারি ) 

লেখেন, 

বেঙ্গল থিয়েটর স্বাস্থ বাঙ্গালী সনাজে একটা নৃতন জিনিয। রঙ্গভূসিতে ভ্্রীলোকের 

অংশ স্বীলোকের দ্বার। অভিনীত হইলে মতিনয় সর্বাঙ্গস্থন্দর হয় । কিন্ত এই স্রীলোকের 

অংশ সকল সনাজ-পরিতাক্ত ধন্ম-ভ্রষ্টা স্ীলৌকদিগের দ্বার' অভিনীত হইলে জন সমাজে 

পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কি না, তাহ। পরীক্ষ। সাপেক্ষ 1 বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানী 

এই দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঠাহাদের রন্স-গুৃহে কলিকাতার অনেক লোকেই 
অভিনয় দর্শনার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ন্বীটকাভিনয়ের ন্নতি করিতে গিষা, যদি 

সমাজের এক জন লোককেও আমাদিগকে পরিহার করিতে হয় তাহ? হইলে সে ক্ষতির 

আর পুরণ হইব না। * 
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এই বিষয়ে ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখের “মধ্যস্থে' একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক মনোমোহন বনু অভিনয়ের জন্য স্ত্রীলোক 

লওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন । তিনি বলেনঃ৮_ 

বেঙ্গাল থিয়েটরের অভিনয় । অথব। বিলাতী ধরণের মেয়ে যাত্রা! !.**বিলাতে 

রঙ্গভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদশিত হয় । বঙ্গদেশে দাঁড়ি গৌঁপধারী (হাজার 

কা"মাক !) জ্যেঠা ছেলের! মেয়ে সাজিয় কর্কশ স্বরে সুমধুর বামা-স্বরের কা করিতেছে | 

উহ কি তাহাদের ম্তায় সমাজ-সংস্কীরক সম্প্রদায়ের সহ হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু 

কর্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সতাকার স্ত্রী লইয়া অভিনয় ! রধ উঠিল “অভিনয় 

স্বভাবের প্রতিরূপ, পুরুষ দ্বার? পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃতি প্রদর্শন ন্বভাবেন প্রতিরূপ না হইয়া 

স্বভাবের হতা। কর! হয়।' অতএব “আন্ স্ত্রী !,**- 

কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গীয় কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকাতে 

নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়। সম্ভব বিবেচনায় নবসংক্কীরকগণ তাহাদিগকে অবহেল। 

করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ। ও অকর্ণা ভাবিয়া! অকুলবতী জগত্ম্বামিনী বার-রমণী- 

তনয়াগণকে লইয়াই »ম্বভাবানুযায়ী উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধ। করিতেছেন। 

উহ্থাতে চতুদ্দিকে তাহাদের নামে ধন্ বন্য রব উঠিয়াছে । আমরাও ধন্য ধন্য লিখিলাম, 

বাস্তবিক তাহ। ধন্য রব নয়ঃ 'বাহব।” রব! এই সহরময় তাহার। এত বাহবা খাইতেছেন। 

ষে, উন্নতির চেল। ও সভা তার ভক্তবৃন্দের মধো অন্ঠ কেহ কখনে। এত * ভোগ করিতে পায় 

নাউ! লোকে কহিতেছে, এত দিনে রঙ্গপূর্ণ বঙ্গ আসরে যথার্থ মেয়ে যাত্র। একদল নামিয়াছে, 
এতদিনে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়! যাহার যাহ অভিনয়ার্, তাহ। সংসিদ্ধি দ্বার। যথার্থ আমোদ 

উৎপাদন করিবে-এত দিনে অভিনেত্ বালক ও যুবকগণের মন সম্তপ্ত থাকিয়া সকল কর্ম 

তাগ পূর্বক একাগ্রচিত্তে রঙ্গভূমির পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইবে--এত দ্দিনে তাহাদের পিতা, 

মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা নিশ্চিন্ধ হইলেন-_-এত দিনে বারাঙ্গনীগণ প্রকাশ্ঠরূপে ভদ্র 

লোকের সঙ্গে ভদ্র সমাজে সমাঁধিকার প্রাপ্ত হইল-_এতদিনে বঙ্গীয় দর্শকগণের দর্শন ও 
শ্রবণেক্দ্রির যথার্থ চরিতার্থ হইয়। সমাজের সাধারণ নীতি (কলিকাতার নব ড্রেনের জলের 

হায়) ক্ুপবিত্র নবগতিবিশিষ্ট হইয়। উঠিল ! 

অত:পর ভাক্ত উন্নতির ভক্তগণের মনে মনে আরে। কি অভিসব্খি আছে, আমরা 

তাহাই দেখিবার আশায় স্তভিত হইয়া বসিয়। রহিলাম ! বীাচিয়া থাকিলে আরো! কত 

কি দেখিতে পাইব ! কিন্ত এত অতি-সভ্যতার তেজ সহ করিয়! বাচিয় থাক! দায়! 



বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় 

সে যাহা হউক বেঙ্গল থিয়েটারে পেশাদার অভিনেত্রী লইয়াই অভিনয় 
চলিতে লাগিল। এই নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক যে মাইকেলের 

শর্শিষ্ঠা” তাহা £ভারত-সংস্কারক" হইতে উদ্ধত বিবরণ হইতেই জান! যায়। 
মাইকেলের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহাধ্যার্থ এই অভিনয় ১৮৭৩ সনের ১৬ই 

আগষ্ট হয়।* উহার পরের সপ্তাহেও *শর্মিষ্ঠাঃরই অভিনয় হইল। এই 

বিষয়ে অনেকেই ভুল করিয়া আদিতেছেন। মৃত্র্যর অব্যবহিত পূর্বে মাইকেল 
এই নাট্যশালার জন্য “মায়াকানন' লিখিয়! দিলেও সেই নাটকটির অভিনয় 
হয় অনেক পরে । ১৮৭৩ সনের ২৮এ আগষ্ট তারিখের “অমৃত বাজার 

পত্রিকা"য় প্রকাশিত নিয়োদ্ধত সংবাদটি হইতে পর পর ছই সপ্তাহ *শর্ষিষ্ঠা 

অভিনীত হইবার কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়”_ 
কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটর নামে আর একটা থিয়েটর স্থাপিত হইয়াছে । তথায় 

গত দুই শনিবারে শর্থিহা। নাটকের অভিনয় হইয়। গিয়াছে । খিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ 

* “সাপ্তাহিক সংবাদ |..*বঙ্গ নাট্যাভিনয়ের দল মাউকেলের সন্তানগণের গ্লাহাধা উদ্দেশে 

সে দিন শর্মিষ্। নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় কাধো দুইজন ভ্্রীলোক ছিল 1-- 
এডুকেশন গেজেট, ২২ আগষ্ট ১৮৭৩। 

1 শ্রীযুত হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত ভ্রমরুমে লিখিয়াছেন যে 'শস্দিষ্ঠা'র পর ২৩এ আগঞ্জ বেল 
থিয়েটারে 'মায়াকাননে”র অভিনয় হয় (গিরিশ-প্রতিভ।” পৃ. ৫৭৭ )। আ্ীযুত নগেক্্রনীথ সোম 
আবার লিখিয়াছেন,-_“মায়াকানন লউয়। বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট 
প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়» ( “মধু.স্থতি”, পৃ. ৫২৭) 

অধ্যাপক প্রপ্রিযরগ্রন সেনও এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারেন নাই। তিনি ঠাহার 
নবপ্রকাশিত 17765167)) 17/719789 2 17678011071) পুস্তকের ২৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন।--“50 73600%1 [11881792150 ০0৪0 105 011010. 0 1719 901৮9 
10101009000, 807 10 50690. 110). 1013 জা0]-1]01, 109, 0101 

00096915 1065 ৬9900 101010--৬01] (179) ৪9৭ 11170911218 900709915 

107 169 108789950 00৮ 16 99 100 710181190* 1101) 110 0190 21 1873 270. 

1119 17901019105 670 10700816006 00091 016 05082 01 7167/2-1272272-.” 
অনেকেরই ধারণা, মাইকেল মুত্র পুর্বে “মায়াকানন” সম্পূর্ণ করিয়া যাউতে পারেন *নাউ. 
কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে তাহ! এই পুস্তকের পর পৃষ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধ ত পুন্তক-প্রকাঁশকদয়ের 
বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পাঠ করিলেই বুঝ | যাইবে । 



১৫৮ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
বৃহৎ একখানি গৃহ প্রস্তত করিয়াছেন এবং এ সন্বপ্ধে অন্ান্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছেন 
অনেকের বিশ্বাস পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর অংশ সকল সম্পার্দিত হয় না| বেঙ্গল থিয়েটরের 

অভিনেতৃগণ এইটা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের দলে ছুইটি স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট 

করাইয়াছেন। শর্ষিষ্ঠার অভিনয়ে ইহারা একজন দেববানী'ও আর একজন শর্মিষ্ঠার সখী 

দেবিক। সাজিয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে যযাঁতি ভিন্ন অপর সকলেই উত্তম অভিনয় 

করিয়াছিলেন ।.**আমর। অভিনয় দেখিয়! অতান্ত সন্তষ্ট হইয়া আসিয়াছি। 

১৮৭৩ সনের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১২৮০) বেঙ্গল থিয়েটারে 

রামনারায়ণ তর্করত্ের "ম্বপ্লধন” নাটক অভিনীত হয় । * 

১৮৭৪ সনের ১৪ই মার্চ বেঙ্গল থিয়েটারে সমারোহের সহিত «বিগ্ান্ছন্দর” 

ও “যেমন কর্ম তেমনি ফল? অভিনীত হয়। পরবর্তী ১৭ই মাচ্চ তারিখে 

“হংলিশম]ান্” লেখেনঠ-_ 
গত শনিবার সায়াহ্কে বীডন ছ্রাটের বেঙ্গল থিয়েটারে লোকারণা হইয়ীছিল | দর্শক- 

মণ্ডলীর মধো রাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাঁবু পাম্নালাল শীল, চকদীঘির ছকনলাল রায় 

এবং বহু সম্গীগ্ দেশীয় লৌককে দেখ গিয়াছিল | জন-ছয়েক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। 

সেদিন সুপরিচিত এবছ্যাহন্দর নাটক, এবং «যেমন ধন্ম তেমনি ফল" নামে একখানি 

প্রহসন অতি নৈপুণোর সহিত অভিনীত হয়। প্রতোক চরিত্রেরই অভিনয় স্বাভাবিক 
হইয়াছিল। ( ইংরেজী হইতে অনুদিত ) 

১৮৭৮ সনের ১৮ই এএশ্রিল তারিখে বেঙ্গণ থিয়েটারে মাইকেলের 

“মায়াকাননের অভিনয় ইয়। ইহাই “মায়াকাননে*র প্রথম অভিনয় । ৭ 

পর-সপ্তাহে ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। কিন্তু মাইকেলের «শশ্িষ্ঠা” বা 

* স্বপ্রধন? নাটকে বঙ্গ রঙ্গভূমির সম্পাদকের পবজ্ঞীপনে আছে, 

“বঙ্গ রঙ্গভূমে ইহার অভিনয় হইতেছে। সিমুলিয়। কাণ্তিক,__-১২৮০।৮ 

17119 1301068] 71010200৩০৮ 99001885, 11859, 1809108, ০0৮ 1089 
10001181100 00৬০, 1110 10390007008 10100000100 01 06 1960 111017961 

11000150087 109009, ভা1]] 10০ 107000000---1786 107/0/1518772028 10 1) 12, 
1844. ৪ 

গু 

১৮7৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের *মায়াকীনন” নাটক প্রকাশিত হয়। এই 
নাটকের বিজ্ঞাপনটি উদ্ধত করিতেছি,_ , 

«  বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও স্প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাউকার মাইকেল মধুহ্দন দভ পীড়িত-শযায় 
শয়ন করিয়া! “মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচন। করেন । বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত 
হইবার উদ্দেশে আমরাই তাহাকে ছুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ 



বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় ১৫৯ 

'মায়াকানন? লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই । *শর্শিষ্ঠা অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই এই নাট্যশালায় “মোহস্তের এই 

কি কাজ? নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি তারকেশ্বরের 

মোহন্ত ও এলোকেশীর ধ্যাপার লইয়া লিখিত ॥ দেশে তখন এই ব্যাপার 

লইয়। তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এ-বিষয়ে নাটক অভিনয় করিয়া বেঙ্গল 
থিয়েটারের কপাল ফিরিয়া (গল 1* 

এই বৎসরের শেষের দিকে বেঙ্গল থিয়েটার বদ্ধমান্-মহারাঙ্জের আহ্বানে 

কালনার রাজবাটীতে অভিনয় করেন ।ণ বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে 

বর্ধমানাধিপতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার অল্পপদিন 

পরেই--ডিসেম্বর মাসে-তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। এই 

উপলক্ষ্যে ১৮৭৪, ১২ই ডিসেম্বর তারিখে “ুর্ণেশনন্দিনী'র অভিনয় হয়। 

করিয়ছিলাম | তদনুনীরে তিনি 'মায়াকানন নামে এই নাটক ও “বিষ ন। ধনুগডুণ? নামে 

আর একণাঁনি নাটকের কতক অংশ রচন। করেন । লেখ। সমাপ্ত হইবার মগ্রে তাহাকে 

উপযুক্ত মূল] দিয়। এবং গীড়াকালীন দাহাষা দান করিয়। আমর। উভয়ে এ ঢুই নাটকের 

আবিকারিহ স্ব ও বঙ্গরক্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি । 

.১গ্রন্থকীরের জীবনকাঁলের মবো এগানি প্রকাশ করিভে পারা গেল নাঃ বড় আক্ষেপ 

থাকিয়। গেল। মায়াকানন বিষাগাগ্ত নাটক ১ উহার অগ্র্গত করুণ রস পাঠ করিয়া! কোঁন 

রুমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে শ্বীকাষা যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক 

্রীযুক্ত ভুনচন্্ মুখো সাধায় বিশেষ পরিশ্রম স্বাকার করিয়া ইহার আদ্যোপাশ্ত দেণিয়া 

দিয়াছেন। এষ ন। ধনুগ্ডণ। সমাপ্ত করিয়। শীন প্রকাশ কর! বাইবে। কলিকাতা। 

পৌঁষ।-১২৮০। শ্রীণরচ্চন্ত্র ঘোষ । জ্রীঅশিলনাথ চট্টোপাধায় | প্রকাশক । 

* এই প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখের “ঘধাস্থ' পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি 

প্রকাশিত হইয়াছিল।_-. 

বিশদূত বলেন, কলিকাত। ও হুগলীতে “গোহন্তের ঝি এই কাজ? নামক নাটক 

অভিনয় করাতে মোহন্তের বারিষ্টার কলিকাত। বেঙ্গল খিয়েটরের অধাক্ষের নানে 

ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিস করিয়াছেন। বগন উক্ত নাটকাভিনয় আরম্ত হয়ঃ তথন 

* আমর এই রূপ আশঙ্কাই করিয়াছিলান। ৪ 

1 “1357001 7/7607,-4  00110810070006 5858 (1190 3191791%] 

17171191000. 0090. 10516900106 002010)5 0 016 739102%1 

111০709 60 গাঁও & 0৬ 0901011090088 10115 08199 &6 00102 800 1023 

01117690760, 60 095 2] 079 650090903 2(6900901 01 079 ৪91/)০.7- 17712) 

10071 16805 60 ওত 23,185 



১৬০ বলীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

নাট্যশালার ভিতর ও বাহির পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছিল । ১৫ই ডিসেম্বর 

তারিখে “ইঙিয়ান ডেলী নিউজ লিখিয়াছিলেন,-_ 

[3নাঘক/0, [খরা ঘ1১0.-- 9 15927 0196 07৩ 01917251901 010) 

1089 911090. 1019 179108 60 1)9 00010090690 ৬161) 6109 3910291 1179909 

89 109 108,001. 11015 00100998101 00 619 1087৮ 01 (019 71917979191) 

৪9 0017 09190190021 39001091896 আ])01 00০ ০11-1000 আআ 
8100. 19501166 0190095 41)0112991) 1৮001017, ০07৮ 01০ 17111 01 (186 

[070939, 9৪ 161069660. 107 079 1101 01006. 77977019965 00119108 

ক্83 1008615 090079690. 1709106 800. 006 100 1996001059 200 1828, ৪700, 

৪৪ 70809], 2 10001711199 10059 7'3৬21000 (170 20190102000 6176] 
6১067110109 (0 1)19889 (10 10010110. 

পর বৎসর ( ১৮৭৫ ) ফেব্রুয়ারি মাসে “গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা] কোম্পানী” 

ও আগষ্ট মাসে “দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল ) থিয়েটার” নামে আর 

একটি কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়! কিছুদিন সম্মিলিত 

অভিনয় দেখান। ছুইটি দলই “গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে বিচ্ছিন্ন 
অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত । গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীতে 

অমৃতলাল বস্তু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ মদনমোহন 

বর্মণ, যাছুমণিঃ কাদদ্ধিশী প্রভৃতি ছিলেন। দি নিউ এরিয়ান (লেট 

স্যাশনাল ) থিয়েটারে ধর্মদাস সুর ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে । 

১৮৭৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট স্যাশনাল অপেরা! কোম্পানী সর্বপ্রথম 

বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। এই দিন নগেন্দ্রনাথ বন্যযোপাধ্যায়ের "সতী 

কি কলক্ষিনী' নামক গীতিনাট্য অভিনীত হয়। প্রা তারিখের “ইংলিশম্যান' 

পত্রিকায় নিয্োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়৮__ 

* অনুতলাঁল বন্থ তাহার “অদৃত-মদির।; পুন্তকের ২৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,__ 

কিরণ--৬কিরণচন্দ্র. বন্দোপাধায় £_-৬নগেন্্নাথ বন্দোপাধায়ের কনিষ্ঠ 
সহোদর । এক সময়ে ৫খট্ স্তাশানাল্ থিয়েটার হইতে গ্রস্থকার ও তাহার সঙ্গে আর 
কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেত। আসিয়। বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তৎকালে 
বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয় 
[ ৬ই মার্চ ১৮৭৫ ]1* কিরণচন্দ্র তাহাতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা! 
অভিনয় করিয়। সহযোগী লক্গণবেণী হরি বৈষবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ 
করিয়াচিলেন। | 



বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় ১৬১ 

1301, বি ]27 1 1)না(141,101112এচহাত 11 
17745 £6০)87779, ,9041701/ &)0 717) 7757)770271/ 1577, 0/ ২-:0. 

২৬10 00 00119781798) 01100 010 (110 
800091 ()1)09, 200. 173210581 

».. শ)99%0 001011)2019৭, 
()1)01 ! (7100 11 ()1)91% 111 

৭ (0119969 01 (0001098192) ঘা [২৮1,োথাবঘ। 
1)%00172 200, 1১110011066 101)0005170101 1 

৬0170071101] 777079101096101) 1 ৬0170076111 1705 19170711310 1 
১%1701)519 11) 11106119]). 

“দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার” সর্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন--১৮৭৫, 

১৪ই আগষ্ট তারিখে । এই দিন ছূর্গাদাদ দাদের ন্গুরেন্ত্র-বিনোদিনী নামক 
গাতিনাট্যের অভিনয় হয়। ১৭ই আগষ্ট ( মঙ্গলবার । তারিখে “ইংলিশম্যান' 

লিখিয়াছিলেন,__ 
4৬0. 01010091001) 20011172805 6011011100690 10120 5601) 0; 3171105 

1251 6 01913910691 11009600৬10) 000 110৬ থা 105 1300) 10100110%- 
17907) 1099 0৮119001%3007%%, 13100011111. 11 92 21586 উ12েসেসবনি। 1071 

1118 11198100919 60০ 91181]. | 

পরের সপ্তাহে ( ২১এ আগঞ্ট ) “সুরেন্্বিনোদিনী"র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। 

১৯এ আগষ্ট তারিখের “মৃত বাজার পন্রিকা'় এই অভিনয়ের বে বিজ্ঞাপন 

প্রকাশিত হয় তাহার নিয়দেশে লেখা আছেঃ 
[]1)0712116 01 2010104 +১1/767%17/-191)/0/12)26) 15 াখ্িশেদে] 0 119 

২০৬ 81528) 11996000001) 00" 1877-76. 

“দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার “কোম্পানী” যে ভূতপুর্ব 'ন্তাশনাল থিয়েটার 

তাহা ১৮৭৫, ২রা। সেপ্টেম্বর তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিক”য় প্রকাশিত 

'বারনারী” নাটক অন্ভিনয়ের নিম্নোদ্ধত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইবে, 

13171, %1, 20152, 

4005000 1019959 ! 

/42/2)229 400) 14274777166 187) 
(017 1109 3196 ০0: 07০ 13906] 11795016, 

13৬ 09 সওজ 47709) (190 ১71207101 ) 11192/179 (10. 
চে ভিড 

৪ 

বারনারা । 

০ 



১৬২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

উপরে যেসকল অভিনয়ের উল্লেখ করা গেল তাহা ছাড়া বেঙ্গল থিয়েটারে 

আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়) এ-সকলের মধ্যে “গুইকোয়ার 

নাটকটি উল্লেখযোগ্য | ব্িটিশ রেসিডেপ্টকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার 

অপরাধে তদানান্তন বড়োদ।-রাজের বিচার হয় । এই বিষয়টি লইয়। নগেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় *গুইকোয়ার নাটক? রচন। করেন 1* 

১৮৭৬ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের “ইংলিশম্যান? পত্রিক। হইতে আঁমর। 

জানিতে পারি বে এই সময় বেঙ্গল থিঞ্পেটারের নৃতন বাড়ি নির্মীণের উদ্যোগ 

ইয়। “ইংলিশম্যানে”র সংবাদটি এইরূপ, 

4 টে 1৮159 21057 9-- ০ 10997 0090 09 1397008] 1109909 

(:01))1097% 810 120110106 01) ৮106 1110800 1013990070 90:01, 0101)09110 

61০ 1)01150 01 1100 12/0-1351)11 59181000091] 10015 1100 20000109105 0501)016 10 
01001) (116 111)00679 10930 10010. 

£ নাটকখানির সমালেচনাকালে “অন্ন বাজার পত্রিকা ১৮৭৫, ১৭৯ জুন তারিখে 
নিখিয়াভিলেন।_ ৫ 

গুইকোয়াড় নাটক, শ্রীনগেন্্ নাথ বন্্যোপাধা য় প্রণীত, মুল্য পাচ আন।। নগেন্দ 
বাবুও একজন প্রপিদ্ধ ন্বাক্টর | এই নাটক পানিতে অতি সংক্ষেপে গাইকোয়াডের 
বিচার সংক্রান্ত ঘটন। গুলি সন্িবেশিত হযাছে | 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

লা্পমাজ থিজেটান্র--ভতভীল সন 

ন্যাশনাল থিয়েটারের সা্ঘৎমরিক উত্সব 

৮৭৩ সনের শেষের দিকে “হিন্দু হাখনাল” এবং ন্যাশনাল» এই ছুই 
নাট্যসম্প্রদায়ই মফংস্বল-ভ্রমণ শেব করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 
এই সময়ে হিন্দ শ্ঠাশনালের দল “প্রঈ শ্টাণনাল' নাম ধারণ করেন, কিন্ত 
ম্যাশনাল থিয়েটার পুব্ব নামই বজায় রাখেন । 

মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ । 
পর বৎসর এই তারিথে মুল দল হইতে বিভক্ত ছুই সম্প্রদায়ই, অথাৎ “হ্তাশনাল, 
এবং “গ্রেট শাশনাল+ উভয়েই, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাম্বংসরিক উৎসব 

করেন। ১৮৭৩, ১০ই ডিসেম্বর তারিখের “ইংলিশম্যান' পল্লিকায় আমরা 

পাই 

1116 (7/60£ 152/0/821 0)81 4৬/60/১211 7116024/65,--101 88009%5, 1070 

701) 10956901000 1170 200197897195 01 17000) (189 111000 0199693 

9০ 18910 111) 100101) 70121 2100. 07101 1918310, 1170 ০:00] 1518 
15 911001910109 10659, 13910901077 1, 0. 9. 107991090. 46 11109 1010) 19 
091151790. & 10390057016 10910090101100, 200. ৪ 1110 1006091 97112119807 

17 1179 98091000,121)0175509 ৮৮970 18917150101010191)5 ৪0100 1) 2110208101 

10671077172, 

গ্রেট ন্যাশনালের সাম্বংসরিক উৎসবের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমি পাই 

নাই । কিন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুক্ রোডে মধুস্ট্টন সান্যালের 

বাড়িতে হয়। বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বন্থ এই সভায় একটি বক্তৃতা 
করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাংলা দেশে নাট্যাতিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি 
যথার্থ এবং জ্ঞাতব্য কথা বলেন। উহা হইতে বৈতনিিক নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে 
কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়। দিলাম+৮- 



১৬৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

আন'জ.কি আহ্লাদ! আ'জ. আমাদের ব্বজাতীয় নাটাসমাজের বষোৎনব ! জীতা 

নাট্যাভিনয়ের জন্ম দিন! গত বৎসর এই দ্বিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম 

অভুাদয় হয় | 

কিন্ত এই যশ নাম ব্যক্ত করা গেল, তত্তাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল: 

তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছ! সমাগ্রপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। তাহাকে প্রদর্শক 

নহাঁশয়ের৷ বিপুলার্থ বায়ের দায়ে পতিত হইয়াছিলেন। অথচ যে সে যাইয়! যে দেখিয়। 

আসপিবেন। দে যে। ছিল না| তাহাতে পুর্ব অভাব কিয়দংশ বই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত 

হয় নাই। তাহাতে যে বিষয় সভা সমাজের সাধারণ সম্পর্তি হওয়। উচিত, সে বিষয় 

সেরূপ ন। হইয়া ষেন বাতি বিশেষের সম্পতিরূপে গণা হইত; স্ৃতরাং সব্ব সাধারণের 

তৃপ্তিসাধনের পক্ষে বিপুল বাঁধ। ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি 

প্রতিবত্সর নৃতন নুতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিলঃ সেই কয় বৎসর সর্বদা সকলের মুখে 
ওনা যাইত, যে, যদিও ইহ মন্দের ভাল হইল বটে, কিন্তু যত দিন কোনে। বৈতনিক 

সম্প্রদায় কর্তৃক রঙ্গভূমি নিশ্মিত না হইতেছে, তত দ্রিন অভান নিবারণ ও আশা পুরণ 
»ইল বর্লিয় কে]নে। মতেই স্পদ্ধী কর! যাইতে পারে না] 

এই জ্ঞন] চলিত ছিল, কনো দিগে প্রস্তাবকে কাঁষো পরিণত করিবার লঙ্গণ 

লক্ষি হইতেছিল ন।' বাঞ্ধব্মল"! যখনই একত্র মিলিতাম, এই কথ! উঠিবাম।ত 

সকলেই এই বলিয়। নিরাশ্খাস হইভাম। "আমাদের সমাজ ততদুর উন্নত হয় নাউ, যে, 
বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে । আমর) আরো ভাবিতাম। যে, 

মদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিঃ্ হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্ত এমন 

নৃকওয়াল। এন্প্রদ|য় বাঙগ।লীর মধো কৈ আছেঃ তর সাহন করিয়। অখ্ডে অগ্রসর হয় 

এনে ও বাকো আমর) এইরূপে ভাবিয়। ও প্রকাশ করিয়] এক প্রকার নিশ্চিগ্ু 

হইয়াছিলীন। ও মা! এখন সময় গণ ধংসর (ঠিক এম্নি সময়ের কিছু পুবের ) 

শুনিতে পাইলাম, যে, একদল সুসভা যুবক তদনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন! এট 

সংবাদকে “ভাল কথার মিছাও ভাল! এই রূপে গ্রহণ করিতে করিতে দেখি? ষে, 

সতাই প্রকাণ্ড সংবাদপত্রে প্রকাশরূপে তদনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়। হইয়াছে! প্রথম 

দৃষ্টিতে বো হইল, ঠিক্,পড়িতে পারি নাই কি ঠিক্ সন্ম গ্রহণ করা হয় নাই। এজন্য 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও এ বিজ্জীপনটা পড়িয়া) দেখিলাম । দেখিলীমঃ সতা সতাই এমন 

লাহসী সম্প্রদায় দললদ্ধ হইয়াছেন! সে সম্প্রদায় আবার বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়! 
“ দেখিয়। পরমাহণাদিত ও তৎসঙ্গে একটু বিল্ময়াশ্বিতও হইলাম । কিন্তু তথাপি ভাবিলাম, 

ষে। এ উদ্যোগ কাধাকালে কতদূর তিষ্টিবে এবং পরিণামে কতদূর সফল হইবে, তাহ! 

বলা যায় ন।! দেশের অবস্থা বিবেচ্ছায় সেরপ সন্দেহমিশ্রিত “চিন্তা হুওয়া ম্বাভাবিক। 



ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বংসরিক উৎসব ১৬৫ 

ঈতরাং সেরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু ইহাঁও বুঝিলাম, যে, বাঙ্গীলার অসাধা কোনে। 
কাযাই নাই। বাঙ্গালীর সম্বথে যগ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ন। পড়ে (বিশেষ 
প্রতিবদ্ধকতা। অর্থাৎ ঘে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাঁধীনত। পরাজয় করণে অক্ষম ) 
তবে বাঙ্গালী সকল কম্মেরই যোগা। শাহ।তে অণুমাত্র সন্দেহ নাউ । আরো ভাঁবয়। 

দেখিলাম, যেঃ আমাদের নিজমনে বিশুদ্ধ দৃগ্ঠ-কা বা-দর্শন-লালন। যেবপ বলবস্ঠা, এক? 

বুভুক্ষা আ'জ.কাল্ সহ সহল্ম হাদয়ে 'আবগ্ততই উত্তেজিত আছে, অত'গব কেনউ বা এইট 

সাহসী যুবকের! সিদ্ধ-মনোরথ ন! হইবেন " 

ঙস্থরেচ্ছায় তাহাই হউল 1 যেরূণে জাত।য় শাটাসন।৪ আপনাদিগের সবিখ।। 5 

রঙ্গভূমির দ্বারোদঘাটন করেন, যেরূপ ভাহাদিগের প্রতি দেশগু লৌক আশাতিরিক্রুগে 
মহা নাগ্রহসহকারে বাকো, বাবহারে ও অর্থে আনুকুলা করতে অগসর হয়েন, যেরাপে 

হাঁহাঁর। আত্ম-্দীক্ষিত অভিনেতৃ-বিদার পারদশিত। প্রদর্শন পুর্ধক সধাগণের আশ। পূর্ণ 

ও আপনাদের প্রতিষ্ঠা বদ্ধিত করেন, যেরপণে গতবৎসর হেমন্ত খড় বা।পিয়) জাতীয় 

নাটযসমাজের আলোচনাতেই সমাজ হষ-বাস্ত থাকেন, যেরূপে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নুতন 

নূতন বিষয়ের দৃণ্ঠকাবা প্রদশিত হইয়। ভবিষাতের নিমিত্ত উৎসাহ ও লোবানুরাগ আকষি৩ 

হয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গ এস্থলে বানুল।রূপে বিবৃতি দ্বারা আপনাদের সময় ও শ্রবণকে ভারার্াণ্ড 
কর। বাড়ার ভাগ, কেননা সে সব তত্ব এউ সভাস্ত সকলেই কুন্দররূপে অবগত আছেন | 

কলত, তীহ।দিগের বোগাত। ও উদ্দামশীলতাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ ন। দিয়। থাকিতে 

পার ন। ,তাহাদিগের এ ছুটা গুণই তাহাদিগের সফলতার কারণ। তংদঙ্গে 'জা ঠায়' নাম 

ধারণও নাঁমান্ত সদ্বিবেচনার কাযা নহে | এই ন।মটা গ্রহণ করাতে এই রঙ্গভূমিষা সাম্প্রদায়িক 
ন। হইয়া স।ধারাণর স্রেহস্থল রূপে পারগণিত হইতে গারিয়।ছে 1 এই নামটা সম্প্রদায়ের 

বিশেষণ হওয়াতে হিন্দুমীত্রেই বিশেষত: বঙ্গীয় হিন্দু, ( তন্মধো আবার সুশিক্ষিত বঙ্গীয় 
হিন্দু মাত্রেউ ) উহাকে আপনাদের বোতো৷ আনন্দ-ভূমিরূপে ভাবিয়া ইহার প্রতি মহ। 

অনুরাগী হইয়াছেন | ফলত; এই জাতীয় ন।ট্যালয় সংস্থাপিত ও মুক্ত হওয়।তে পুর্বে 

এদেশে এবিষয়ে যশ কিছু অভাব ছিল+ তাহ। নিরাকুত হওনোন্ুগ হইয়াছে । আমি 

যদি সময় পাইতাম, তবে ইহার দ্বার দেশের ষে যে উপকার হওন সম্ভব তাহ বিস্তারিত 

রূপে দেখাইয়। আক্ষেপ নিবারণ করিতাম । কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত পরন্থ মাত্র আমাকে 

এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা৷ হইয়াছে ।*.*অভিনয়াহ ব্বিয়। অভিনয়ের পদ্ধতি এবং 

মাতৃভাষায় টিকিট ও পত্রা্দির প্রচলন সন্বন্গে অনেক কথ। বলিবার ছিল, তাহ। অভ 

বলিবার সময় পাইলাম না । কেবল ছুইটা বিষয়ের উল্লেখ করা আপাতত; অগ্ন্ত 

আবগ্তক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটা নীতের প্রসঙ্গ । আমাদের আধুনিক 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধোে অনেকের একপ সংক্কার আছে, যে, নাটাভিনয়ে 

গানের বড় আবগুক করে ন|। উউরোগীয় র্-ভূমিতে নাটকাভিনয় কালে 



১৬৬ বঙলীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

গাঁমের অভাব েখিয়াই তাহাঁর। এই সস্ধারের বশতাপন্ন হইয়াছেন! কিন্তু ভারতবদ 

যে ইউরোপ নয়। ইউরোগায় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিপ্তর বিভিন্ন, উউরো পীধ 

রুচি ও দেশীয় রুচি যে সমাক্ স্বতন্ব পদার্থ, তাহু। তাহারা ভাবিয়। দেখেন না। যে দেখে 

সকল সময়ে সকল স্কানে সকল কাযোই গান নইলে চলে নাঁ-আনন্দের কার্মা দুরে 
থাকুক, মুমূর্যবাক্ষিকে গঙ্গার খাটে লউয়। যাইবার সময়েও হুস্যরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ন 

যে দেশে বল্ুকালের প্রথা--বে দেশে কাঁলোয়াতি গান সকলে বুঝিতে গারে ন। বলিয়। 

অপর সাধারণের ওপ্তির নিমিত্ত বাত্রাঃ কবি, পাঁচালি, মরিচা) তর্জজী। ভজন; কীর্তন। ঢব। 

আখড়া, হাফ, জাখডাউ, পদাবলী, বাউলের গান প্রস্তুতি বছ বত প্রকার গীতি-কাবোর 

প্রচলন-অধিক কি, মে দেশে দিন্ভিকারী ও ী"তভকারারাও গান ন। গাইলে বেশী 

শ্চিক্ষা পায় ন।) সে দেশের হাড়ে হাড়ে ঘে সংগীতের রম প্রবিষ্ট হউয়। আছে) তাহাও কি 

আাবার অন্য উপায়ে বুঝাউয। দিতে হইবে * মাত্রাওয়ালারা স্ভ।বের ঘাড় জ্াঙ্গিয়। 

ভাপ্রাক্ু৩ সং, র"ঃ ঢং উভাঁদি তামানা দেখাবার পরেও সহম্ম সহন্ম লোকের যে 'এভদৃর 

চি গর্পন করিতে সমর্থ হয়। সেকি স্ুদ্ধ দেশস্ত লোকের অনভিজ্ঞত। ও গুণ গ্রহণের 

অঞ্গনত] প্রযুক্ত % কদাচ নহে; স্বভাবের বৈপরীতো মন্মালোকে যে যাহ। করিবে, 

ঠাঁ। সভা। অননভা। শিক্ষিত। অশিক্ষিত মন্ুযা মাজেরই ভাল লাগিবে শা; ভবে থে 

সাত্রাওধ।লার। সুসিদ্ধ হয়, ভীহার কারণ কেবল হভাহাদের গান চিন্ন আর কিছুই ন।। 

শাত্রার দোষের মধো স্থান, কাল ও চরিজ নম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাগ। + ও পক্ষে 

গাবার বন্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধোও গানের অসঙ্গতি বা অপকর হাউ একটা 

মহদ্দোষণ আমার ম্ষু্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যেঃ অভিনেতৃগণ অধুন। যেরূপে 

অভিনয়ের নিমিভ য& পাশ, তৎসঙ্গে গানের পাঁরিপাটা সাধনার্থ ধদি তদ্রপ মনোযোগী 

হঈতে প্লারেন। ভবে নিশ্চয়ই তাহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোত। ও দর্শক মণ্ডলা 

এককালে মোহে অভিভূত হইধ। গলিয়। যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না) যে, 

মাআ্াওয়ালার। যেমন কথায় কথায়, অথ।ৎ ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিকা 

নরিয়া খাবে নাটকেও তদ্ধপ হউক । আমার অভিপ্রায় এই, যে, ম্বভাবোক্তির পর 

যেখানে খেখানে গান খাটিতে পারে, তাহ। উক্ত শ্বাভীবিক নিয়মে সংখায় যতই কেন হউক 

ন?, ফলত ধে কয়টা গান হইবে, সে কয়টী থেন উত্তম রূপে গাওয়! হয়। ফল কথা, আমর। 

মধাস্থ মানুষ ; আম্রা,চাউ, দেশে পৃবের ধাহী ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া! তাহাকে 
সংশোধিত করিয়া লও । আমরা, চাই) সেই যাত্রার গান সংখায় কমাইয়া ও গাইবার 

প্রণালাকে শোধিত কৃরিয়। নাটকের স্বভাবানুষায়া কথোৌপকথনাদি বিবৃত হউক ! 

'এরূপে কোনে। কোনো অভিনেতৃসম্প্রদীয় যে কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহাও দেখ। গিয়াছে । 

ভরন। করি, জাতীয় নাটাসমাঁজ সর্ধ্বাথ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। যে মীমাংসায় 

উপনীত হইবেন। সেই মীমাংসান্বসারে,অনুষ্ঠান করিয়। এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়! তুলেন | 



ন্যাশনাল থিয়েটারের সাশ্বৎসরিক উৎসব ১৩৭ 

আমার বক্তবা দ্বিতীয় বিষয় এই, বে, উত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধে এমন এক শেণাও 

আছেন, ধীহার। ভাঁবিয়। থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সতাকার দী অভিনেত্রা বাতীহ আ্ীলোকের 
অভিনয়াহ অংশগুলি কোনোমতে প্রকৃত প্রশ্তাবে অভিনীত হতে পারে না এ কথ। 

গামর। আংশিক রাগে শ্পীকাব কবি কি আকুতি, কি প্রকাত। কি. সর, কিছুতে 

কর্কশ ও রুগ্দঘভানী পুরুবের। কোমলাঙ্গ, -কামল হাদয়া ও মধ্রভাষিণী ক।সিন।গণে॥ 
হায় হভতে পারে না! সতাকার রমণীকে বম্ণী াজাউলে দেখিতে স্নঠে সব্দ প্রকে 

ভাল হয়, কস্ত এ বিষয়ে মেমন উত্তম হইল, আল্যান্য লিচ।য। গে বিধয় ভাছে। ৩1হ।তে 

উপেঙ্গ। কর। উচিত শয়, দৃণ্-মনোহাপিত্ব ও আমোদ-্চণ প্রার্থনীর় বট, কি 

মমাজের পর্মানানি সর্বাপেশ্গ। আপিক প্রার্থনীয় কি শী হাতা কির বহ বাক, বঝাভষ। 

দিতে ভ্ইবে? এ দেশে কুলজ। কামিনীকে অভিনেন। কগে প্রপ হওয়া! এককালে 
গনগুবঃ শা অভিনেত। সাগহ করিতে গেলে কলটা। বেশ্টানপলা হতেই আনাতে হবে । 

ভদ্র যুবকগণ আপনাদের নদে। বেশাংকে লইয়া মামোদ করিবেন গার সাঙ্গ এও 
সানিয়। রঙ্গ-ভূমিতে রঙ্গ নিবেন, বেঞ|এ সঙ্গে পুত কগিবেন। উভাও কি পুণে শন বায) 

উহাঁও কি সহ হম ৭ ইহাও নে এউ বাজধানা খত গশিক্ষ।, মন্রপদেশ ও ভাঙন নু 

কোনে সম্পদ্ায় কণ্ঠ 'আনায়াদে গনিত উতেছে। উহার অপেলণ লিশ্সাম ও নাগ্সেপেন 

বিষয় আর কি আছে? শত বস নাটক ন। দেপিে ভয়, যুগযুগ। মারে ন দেশে ন।টবডিন্য 
রূপ শ্প-দৃষ্ঠ ন। এটে। চিরকাল পঙাবেপ বিবোরা মা গাওয়ালার। অপন্ঠ আিন্য 

প্রররশশন করিতে প্রবৃত্ত পাপে, সেও হাল, তি যেন এমন হাপ্পপত্িসারিক ধঙ্ধনা ঠখাতিক্ 

পোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগেন শত জাতায় দাটানমাজ চাণব। আন, অভিনেঠ- 

মম।জ অবলখন ন। করেন । 'মবিক আর বালিতে চাহি ন। 1.১ 

এতক্ষণ মত কথা৷ বল। »ইল, সকলই হুর কণ। | এগন একটা ভ'গের কথ। বলিখার 

পালা আসিল । দে দুঃখের কথা আর কিছুউ নাঃ সেই চিরকেলে বুঙ্গায় অনেবেণর প্রসঙ্গ ' 

"এ অনৈকোর জন্য আমাদের নর্বল বিষয়ে সর্বনাশ হউযা। গিয়াছে, এপনও কত হঈতেছে। 

দুরভাগ। হিন্দু নমাজের সেই চিরদুন অনৈকা এমন আনন্দের কাজেও দপ। দ্য়াছে। পে 

গশিনিত যুবক কয়েকজন সন্দ্ধ হ্যা এই ঠগময় পদার্থের এনুগ্ঠান করিয়াছিলেন, ঘি 

চাহার1 অবিচলিত চিত্তে একা দেবেন অন্ুগতও তদ্দার1 চালিত হউধাই শ্মভোদেন্য স।ধনে 

তৎপর থাকিতেন; তবে কি সৌভাগ।উ ন। চিত! কিন্তু ভাহ। উইল না। গৃহ বিচ্ছেদপ 

দুর্দান্ত প্লাক্ষস তাহার রাক্ষনী মায়ায় যুগ করিয়। এক, সম্প্রদায়কে ঢু তাপে বিভাজিত 

করিয়! দিল! ভাহার ফল কি হইল ? 'কেন+ বিগততবধে এত আর্থ ও সুনান ভউপার্জিহ 

হইয়াছিল, সে দুটাই অপব।য়ে অপসারিত ভউয়। গেল " জাতায় নাটসমাজ বিল ক তিএ৪৫ 

হইয়া নানান্তানী হইতে বাধিত তউলেন ! হুদ্ধ নে অভ্জিত অর্থের ক্ষয় হইযাই পথাপ্তি 

হউয়াভিল, বোধ করি ভাহাও নভে. তদ্রপরি ননদারুণ খণদায়ে জড়িত হইয়। সমাজবে, 



১৬৮ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 

বাতিবান্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে ইঁহাদিগের স্গপ্রতিষ্ঠাযোগা অসীম অধাবসায়কে ধন, 
বে হারা তদ্দ/র। সেউ ্টীষণ খণজালে যুক্ত হইয়। পুনর্বার 'এমন মূলধনের সন্স্থাগন 

করণে সমর্থ হইয়াঞ্চেন। যে, ভুবিষাতের পক্ষে সদাশ| প্রবল। হইতেছে ! ঈশ্বরানুগ্রহে 

ইহার বে পুনর্বার পদস্থ হয়া আপনাদের মহছুদ্দেশ্য সাধনার্থ সচারুজূপে গষা পথে 

গমন করিতে পারিতেছেন, ইঠাঁও পরম সৌভাগোর কথ।। 

অপিচ উচাও সম্ভব হইতে পারে। যে। স্টাগার যে ভউ বৃহৎ অংশে বিভাজিত 

তউয়াছেন, তাহার প্রতোক শাপাই আবার অআধাবসাযেন সহাধ বলে প্মে মহামহীরুভ 

ভউতে পারেন! আমাদের বড় মন্দ হইল ন1: পুনে ভাবা এক ঘর ছিলেন) এখন 

শা ভাউ ঈীই ঠীউ হুউয়। ই ঘর হইয়া! উচিয়াছেন। আমর! পূর্বে এক স্থানে আমোদ 

পাইতাম, এখন দ্র ঘরেই নিমন্ণ খাউয়। 'ব্ড়ীউব ৷ প্রার্থন। করি, সর্ব শুভ-প্রেরয়িত। 

হাহাদিগের উুয় সম্প্রদাধকেই মঙ্গলের পথে পরিচালন করুন! উাহাদের মন ঘন 

নাচাশয় দ্বেধানূল প্রজলিত না হইয়। সৎপ্রতিযোগিত। রূপ সদনুষ্ঠনের প্রবর্তককে সঙ্গায় 

করিয়। উভয় পন্সই কলাণের উচ্চ শেগরে আরোহণ করিতে পারেন । 

এক্ষণে উপসংহার কালে এই প্রার্থনা, নে, তাহার! যত আমোদ করুন; যত প্রকার 

দ্শাকীবোর অভিনয় প্রদর্শনদ্বাব। সাধারণের যত অন্থুরাগভাজন হউন : ধনে, মানে ও 

নামে পূর্বাপেক্ষণ পুনর্বার শতগুণে কতকাষা জউন; কিন্ত ধেন টাহাদের আগ্যাবস্থার 

প্তিজ্ঞী ও উদ্দেঞ্ঠ বিশ্বৃ5 ন। হয়েন--যেন জাতীয় নাটা-সমাঁজরূপ মন্তোচ্চ উপাধির কাঁধা 

করিতে কটা না করেন- যেন স্বদেশের করীতি। কনীতি। কুপ্রণা, কবাবগারের সংশোধনে 

তিলমাত্র শিখিল-যত্ু ন। হয়েন_-আবার যেন সেই করাতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়। 

শপক্ষের অন্থিন সীমায়, অর্থাৎ একবারে দেশের পুর্ব সর্বব অতি মন্দ, উউরোগীয় সকলই 

উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলই সংস্ষার, পরিবর্তন, বা মূলোৎপাটনের 

ধোগা, এরূপ অতিগমনশীল ভয়ঙ্কর বৃদ্ধির লোণাপানি খাইয় রুগ্ন হইয়। ন। পড়েন !--যেন 

"কবলই আমাদের দিগে লক্ষা রাখিয়া দেশের রুচিকে কদধা পথে চালিত না করেন-_- 

যেন করসিকত। ও ভগ রসিকতা অধিকাংশ লবুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাতত, ভাল লাগে 

বলিয়। কুরসিক লেগকদিগকে উৎসাহ না দেন-_যেন বখার্থ সৎকধি। খুরসিক, শভীবুক 

নাঁটাকারগণকেই আপনার্দের প্রি লেখক ও প্রিয় নিয়ন্ত। করিয়া তুলেন---ষেন 

মাদকোন্মস্ুতাদিরপ ঞামাজিক পাপে আপনাদের কাহীকেও লিপ্ত হইতে ন। দেন এব 

যাহাতে দেশমধো ছোট বড় তাঝধলোৌকে সেসব পাপের প্রতি দ্বণ। কার। এমন তেজন্দী। 

বশন্দী ও মনসা অভিনয় দ্বারা ষথার্থই স্জাতির পরমহিতৈষী নটসমাজ রূপে সভা 

" অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন । ( 'মধাস্) পৌষ ১২৮০) 



পুরাতন বাঁটীতে ন্যাশনাল থিয়েটার 

ন্যাশলাল থিয়েটারের দল এই সময়ে আবার তাহাদের পুরাতন বাঁড়িতে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বকোষের প্রঙ্গালয়+ প্রবন্ধ (পু. ১৯৬) 

হইতে জানা যায়, মতিবাবু বেলবাবু প্রভৃতি এই দলে ছিলেন৷ রাজেন্দ্রনাথ 
পাল এই দলের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। সাম্বংসরিক 
উত্সবের পর এখানে তাহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৩ই 
ডিসেম্বর । ১৮৭৩, ১১ই ডিসেপ্বরের “অমৃত বাজার পত্রিকা” এই অভিনয় 
সম্বন্ধে নিম্োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি পাই» রী 

014] 7771 

ঠ&ণা পরত 014) 1400140 এ 0১৯,৪৭1, 

(/াণগ্ষ্যাতি 100, 

(1100 01091017085 ৭1010 

3%07085, 01০ 120 10900107991, 18733, 

[119 11090 11601981006 € 06 1196996 1%701191)90. 

518091 1)1%00% 

[77911 47া& 

139 39) 11979 14৮] 155 

[211999 01 01101991017 : 

5751 01255, 19228660777 01055 10 1 00. 

17977400599 ১ &৪, 

1%7100777827066 10 60772))807865 6 ৮4714. 

116 01076 /)17720, (0 66 1৮2৫ 01 7১6 771224)6. 

[7109 19 1 0015. 

£হ্মলতা* অভিনীত হইবার পর «অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ( ১৮ই ডিসেম্বর ) 
এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়” 

বাঙ্গাল। সাহিত্যে যদি বীর-রস প্রধান পুণতকের অসপ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি 

শ্রোতার অভাবে নহে ।...গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে হেমলতা৷ নাটকের অভিনয়ে 

আমর! ইহার আর একটা প্রমাণ পাইয়াছি। নাটক খানি যেরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, 

উহা! সেইরূপ অভিনয়োৌপযোগী হইয়াছে । আমরা কলিকাতায় রক্সভমিতে যে'দকল নাটকের 
অভিনয় দেখিয়াছি হেমলতার ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্ধা হয় নাই । এই কৃত কাধ্যতা 
নাটকের গুণে হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় ন1। সাদা, হেমলতা, বিক্লমসিংহ, কমলাপেবী 

প্রভৃতির অংশ গুলি যাহার অন্ভিনয় করিয়াছিলেন তীাহারাও গুণবান লৌক। নুতন 
বংসরের আরস্তে স্তাশন্যাল খিয়েটরের কৃতকার্যতা দেখিয়া আমর। আহ্লাদিত হটয়াছি। 

২১ 



১৭০ বলীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

১৮৭৪ সনের ৩র। জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ” অভিনীত হয়। 

এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি,_ 

0) 001111)017101450001) 07 00 1960 19110910600 01210910196 ?05 

[0000 13700007111 1381790001 | 

পরবর্তী ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমারোহের সহিত বন্কিমচন্দ্রের : মুণালিনী” 

অভিনীত হয়। অমৃত বাজার পত্রিকায় ( ১২ই ফেব্রুয়ারি ) প্রকাশিত 

এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধত করিতেছিঃ-_ 

বা] 014 171141709 

১92 0119 140) 11010177%7, 1974. 

4 (0191)0, 10101)1, 
[801 1170 1150 (1010 

13/0 13401 011/01)04১৭ 

|11৮4609 ৭1) 7 মাএ নত) 1001009 

মুণালিনী 
10) 509111106 8 9%00110019169 9091010 101079901019010129 

(1 (180 9180 

41001] 011107 93001501011)9 030)100100109 
701 (119 0111111106 

(01:011)2,0077-909109 01 009 1111019607, 

পশুপতি 

/00. 1100 5011-110110012107 00 1119 01007) 10119 
01 76৩ 18181 2780 24714024৭ 7019 

মনোরম! | 

ইহার অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল "গ্রেট ন্যাশনাল 

থিয়েটারের সহিত মিলিত হুইয়। যান ; হিন্দু পেটরিয়টঃ পত্রে প্রকাশিত 

নিয়োদ্ধত মন্তব্য হইতে ইহা। জান যাইবে 

[])0 ০০৮ *১921৮/221/, 7197 41177. ৬০ 07050159608 (৬০ 01 
10 09059 11198099979 801] 9-01705. 101019 05001706 510001919 ৪৪ 

10910110496 019 01996 3500209] আ10) 11101) 19 [50010911795 1১901 
210910877990১,-001)9 41790 1%7801 102 0111 20, 1874.) 

ন্যাশনাল থিয়েটায় যে দ্বিতীয়বার তাহাদের পুরাতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 

হুইয়। এই সকল অভিনয় করেন তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকদের 
অনেকেরই এ-পর্য্যস্ত জ্ঞাত ছিল ন৷। 



, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

হকি হৃাম্পন্াাজল শিক্সেভোল্ 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বাঁড়ি-নিম্মীণ ও প্রথম অভিনয় 

হ্যাশনাল। থিয়েটারে এই সকল অভিনয়ের সময়ে গ্রেট ন্যাশনালের 

অভিনয়ও পূর্ণবেগে চলিতেছিল | কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার পরই 
উহ্থার জন্য ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে, বর্তমান মিনার্ভী থিয়েটারের 

জমিতেঃ গড়ের মাঠের লিউইস্ খিয়েটারের অনুকরণে একটি সুদৃশ্ঠ নাট্যশাল! 

নিশ্মীণের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই কাজের ভার ছিল ধর্দাস সুরের 
উপর । তিনি ঞ্করচিত “আত্ম-জীবনী'তে পিখিয়াছেন»-- 

**"আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিন ট্রাটে মহেন্দনাথ দাসের 

জমী ভাড়া লইয়া (এখন বেখানে মিনাভা। খিয়েটার ) এক কাষ্টের ঘর নির্মাণ করি ও 

উহার নাম দেওয়। হয় গ্রেট হ্ভাশনাল খিয়েটার। এই বাটা নিম্মাণ করিবার জন্য আমি 

উংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহাযধা লট নাই? তবে ড্রণপিন ও আর ছু-চারধানি সিন 

মি: গারিককে দিয়? আঁকান হয়। ( “নাটা-মন্দির)? ভাদ্র ১৩১৭ পৃ. ১০৩ ) 

১৯৮৭৩ সনের ২৯এ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে এই নাট)শালার মুলপ্রস্তর 

সপন কার্ষ্য শেষ হয়। এই ব্যাপারে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল । 

«ইংলিশম্যান” পত্রিকায় (৩রা অক্টোবর? শুক্রবার ) এই ব্যাপারের নিয্নোদ্বত 

বিবরণ প্রকাশিত হয়, 
[10 [510179 101)39৮9,0000 0072270010৮ 01 1951172 10)09 00010090100- 

51050 01 (019 40109%6 900208011105300 25 1010. 01) 51090085250 1)91- 

[0996 100)" 10 0113 90691100011, 7019 81706 ৮185 911] 01180 0) & 18100 
[1111101)01 01 90109030211. 1321019 019 68010011)61008]119701 01 6109 

08:0220105, & 11010105800 10900, ৮/111) 11905 ০9৮01080076 17090011)11010, 
“গ])9 18517) 01 10019 1001)09/0101,-56000 01 17)0 07996 90009] 11)9909,) 

06০,, 09708 00 019 9000 10018%51110 91058 1369001790৮ 10101) ৪9190 

(0 9100 07০ 800001010 01 67০ 10998973-1)%, 2180 019৬1 0617 10 
00৬08 00 016 101909. 109 10881198801 09 095 019910807 ৮৮10) 

10510105, 2109] ৮1010) 6০ 01 1156 10861019215 01 0০ 11016901981 



১৭২ বঙীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

(00170109805 0690, 10) ৪ 92৮ 01008210 800 11001)195810 111918197 1 

911510116 109988169, 0010191100100 20 800900100 01 81177996 911 1079 ৫7০8 

10071 2100 /010761) 01 019 1100191) 10896, 800 18117010600 9961015 1119 

₹/7960176€0 0010010017) 01 1121 10765960 50109. 41101) 1389)0. 101১0 001)9॥ 

1110 089 61607 01 0119 871807501 1%7707) ' ৮10 ছা93 9190160 10 

10169109 010. 1179 00099$00, 80000 01) 900 9001'99500 ()0 10996110017 

87) 21199109901), 903087%019/100 1176 17701710675 002. 6176 £7086 8000683 

₹/1)101), 29691" 8 59878 0001016, 11195 1190 29019109011) 95191)1191711)17 

09 06809 070. 9 িশা0 006100, %00 1109 8190 190077)111011090 11611) 

0 806 9001) 101859 88 01110 11111010509 ৪0010651179 ৪0709 2৪ 

11791) 1910, ৪00. 2691 9017)9 1100310, 1019560 1) (09 11191171)915 ০01 1010 

(00700108105, 11)6 06189100105 79৪ 1)70081)6 (0 2 01030, 

নাট্যশাল! নিম্মীণ শেষ হইতে মাস-তিনেক লাগিল । ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল 

ও ন্যাশনাল উভয়েরই সাহ্ুৎসরিক উৎসব রাজা কালীকুষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে 
১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ; উহার কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । পরে 

১৮৭৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইবে 

বলিয়া ২৫এ ডিসেম্বর তারিখের “অমৃত বাজার পাত্রকা'য় বিজ্ঞাপন 

দেওয়। হইল। 

01081 1101, 111154119 

(119710 1309001) ১1601 1১9৬111017. 

$/901099095, 1170 31 10900117007 1817). 
50 *০1৫০৪) 

8 01001119 9010, 

/80001101020)190 1101) 11051115009] 100910, 

10 10101910110, 11010709111) 200 0112109] 1072008, 
“91158 10910981097 

(01 619 
[07001193)0650 0880010. 

[0 02029019009 10) 1170 149001091)19 19169 ৃঁ 
রর “খ০৪0৫ 13610891. 
[9810101 5092097199 105 7). 0815. 

07017990% 200. 10570 01007" 009 19900191011) 
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1990915 01006 901)11106 
[01087005095 900 

71070067. 



গ্রেট ন্যাশনালি থিয়েটারের বাড়ি-নিন্মাণ ও প্রথম অভিনয় ১৭৩ 

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম রাত্রিতেই আগুন লাগিয়। 'কাম্যকানন*এর * অভিনয় 
বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৪, ২রা জানুয়ারি তারিখে «ভারত-সংস্কারক' নামক 
সাপ্তাহিক পত্র এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন,- 

রেট স্তাসন্তাল থিয়েটর।-_গত বুধবার রজনীতে গ্রেট ম্যাসনাল থিয়েটর নামক 

নাট্যশালার প্রথম অভিনয় হইয়] গিয়াছে । অভিনয় দর্শনার্থ অনেক লোকের সম্ণগম্ হয়। 

ছুঃখের বিষয় যে বন্দোবস্ত দোষে অনেক গুলি ভদ্র লোকে উচ্শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াও 

আসনাভাবে মূলা ফিরিয়া লইয়! গৃহে প্রস্থান করিতে বাধাহন। ৮॥ ঘটিকার পর পঞ্চাশৎ 

স্বরে একটা সংগীত হইয়৷ “কানা কানন, নামক নাটকের অভিনয় আরম্ত হয়। সংগীতটা 

শ্রুতিমধুর হয় নাই। অভিনয়ের দৃশ্ঠ গুলি যার পর নাই স্ন্দর হইয়াছিল। কিন্ত 
বোধ হয় নাটকের দোষে অভিনীত বাক্তি বর্গের অভিনয় গ্রীতিকর হয় নাই। প্রথম 

চচনায় একখানি উৎকষ্ট নাটক মনোনীত করা উচিত ছিল। অভিনীত বর্গের মধ্যে 

কথোপকথনের অংশ গুলি অতান্য স্বল্প ক্ষণস্থায়ী হইলে, তাহাঁদের অভিনয় কোন মতেই 

সুন্দর হইতে পারে না। ক্ষণঞ্থায়ী দৃগ্ গুলির পরিবর্তন কালে দর্শক গণকে প্রতিবারেই 

বহুক্ষণ ধরিয়া! বনিক সম্মুণীন করিয়। থাকিতে হয়। এস্থলে এই সকল দৌষ সংঘটিত 

হওয়াতে দর্শক গণকে বিরক্ত হইতে হইয়াছিল । বিরক্তির অপর কারণ এই যে রঙ্গভূমিটী 
নিতান্ত প্রকাণ্ড ও অভিনীত বাক্তি বর্গের কণ্ঠস্বর কথঞ্িত মুছ্ু হওয়াতে, কথ। বার্ড গুলি 

সকলের শ্রুতিগোচর হয় নাই । প্রথম অনুষ্ঠানে এ নকল দোষ অবশ্যই মার্জনীয় | দুঃখের 

বিষয় আনর। শেষ পধান্ধ নাটকের অভিনয় দেখিতে পাইল।ম না| দৈবই তাহার 

প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল | সবে পাঁচটা মাত্র দৃণ্ঠ অভিনীত হইতে না হইতেই, নাটাশালার 
উত্তর দিকৃস্থ প্রবেশ দ্বারে সংস। অগ্নি জবলিয়া উঠিল এবং সকলেই নূহা শঙ্কিত হইয়। 

প্রস্থানোন্ুখ হইলেন । যদিও নাট্যশালার কতৃপিক্ষগণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমির যাবতীয় 

আলোক নির্ববীণ করিয। অবশেষে উক্ত জলদগ্রি নির্বাপণে কৃতকাধা হইলেন, তথাপি 

অভিনয়ের পুনরধিবেশন হইল ন1। 

প্রথম উদ্যমে, এরূপ বিদ্ব ও অকৃতকাধাতা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই | কিন্তু 

উহাতে কর্দীধাক্ষগণের ভগ্নোদ্যম হওয়া কখন বিধেয় নহে। 

একটা বিষয় দেখিয়া আমরা অতান্ত আশ্চধ্য ও দুঃখিত হইলাম যে বখন নাটাশালায় 

অগ্নি লাগিলঃ ভদ্র বেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও র্লৌলাহল পূর্ববক 

* অধূতলাল বহু তাহার স্থতিকথায় বলিয়াছেন।__“আমি ও, দেবেন্দ নামক মেডিক্যাল 
কলেজের পঞ্চম বার্ধিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্্র বন্দোপাধানস ও নগেনত বন্দোপাধায়--আমরা 
কয়জন মিলিয়া 'কামাকীনন, নামে একটা নাটকই বলুন আর [817 [9195ই বলুন রচন। 
করিয়া! ফেলিলাম।” (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পধ্যায়) পৃ, ১৩৪) * 

০০০০ পপ পে পপ ৩০০ পপপশশিপাপ 



১৭৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

আপনাদিগের নাচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন । শুনিলাম, বেঙ্গল থিয়েটারের সভাগ। 

ইহার মধো ছিলেন। হঠাৎ এপ্রকার আগুন লাগাতে অনেকের নন্দেহ হয় বে ইহ! কোন 

বিপক্ষ পক্ষের কাধা। তাহার। গাঁসের কল টিপিয়। আলোকের তেজ বুদ্ধি করিয়। দিয়া 

এই কাঁও ঘটাউয়া থাকিবে । ৭. . 

এই হছূর্ঘটনার পরদিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভিভিয়ারে সখের 

বাজারে (1727107৮৪1৮) নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন। “ভারত- 
সংস্কারক” (২ জানুয়ারি ১৮৭৪ ) লিখিয়াছিলেন,_ 

গ্রেট গ্তাসন্ঠাল থিয়েটর নাটাশালা ৩১ এ ডিসে্র হইতে খুলিয়াছে। উংরাজা 

নববনের দিন আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রানাদে বেলবিডিয়ারে যে শকের বাজার 

হইবে, তাহাতে উহাদিগের নাট্যাভিনয় হইবে । বেগ্যাদ্বাপ। অভিনয় কাযা করেন বলিয়া 

বেঙ্গল খিয়েটর অগ্রান্ত হইয়াছেন । 

গ্রেট ন্যাঁশনালের অন্যান্য অভিনয় 

১৮৭৪ সনের ১০ই জানুয়ারি হইতে গ্রেট ন্যাশনাল নিজ রঙ্গমঞ্চে পুনরায় 

অভিনয় স্তুরকু করিলেন । এই তারিখে «বিধবা-বিাহ নাটক* অভিনীত হইল । 

১৯এ জানুয়ারি “সোমপ্রকাশ+ লিখিলেন,_ 
কপিকাতায় বাডন ষ্ট্রাটে গগ্রেটন্তাশনেল থিয়েটর' নামে একটা নাটাশাল। খুলিয়াছে। 

নাটানন্দিরটা কাঠময় বিস্ত অতি মনোহর ও পরিপাটা হউয়াছে। গত ৩১এ ডিসেম্বরে 
তথায় “কাম্যকানন শাটকের অঠিনয় হইয়াছিল । কিন্তু দৈব ছুব্বিপাকে অভিনয়টা 

সসগাহিত হয় নাই | রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্রি লাগাতে, অগ্ধীভিনয় সময়েই সভাগণ 

ভঙ্গ দিয়। গমন কেন! খাহ। হউক আহ্লাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে তগ্নোদাম 

ন1 হইয়া গত ১০ই জানুয়ারিতে পুর্ববাঁপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত বিধবা বিবাহ 

নাটক” অিন করিয়াছেন । অভিনয়টা সব্ধাঙ্গনন্দর হইয়াছে। পুর্বেবোক্ত কামাকাননের 

হ্যায় এ নীটকখানি নীরস নহে। ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবা বিবাহের *ক্ষপাতা 
হইতে অন্তত: একবার স্লেরই ইচ্ছা হইয়াছিল । দম্ঠ পটগুলি 'পুইস আপরা হাউসের? 
হ্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে । ইহাদের, “কনসার্ট এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় 

হইয়াছে। $ ধা 

' গ্রেট ন্যাশনালে দ্বিতীয় অভিনয়ের পর কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় 

সম্বন্ধে 'অমুত বাজার 'পত্রিকাঃ (১৮৭৪, ১৫ই জানুয়ারি ) যে মন্তব্য করেন 



গ্রেট ন্যাশনালের অন্তান্ অভিনয় ১৭৫ 

তাহ উদ্ধত করিবার মত। গ্রেট ন্যাশনাল সম্বন্ধে “অমৃত বাজার পত্রিকা 

বলেনঃ 
কলিকাতার রঙ্গতূমি ।__গত বৎসরের স্যাঁশনীল খিয়েটরের বিষয় আমাদের পাঠকগণ 

অব্গত আছেন। কলিকাতায় তখন উহা! এক মাত্র প্রকাগ্ত রঙ্গ-ড়ুমি ছিল। অভিনয় 

দর্শনানুরাগী বাক্তি মাত্রেই উহার অভিনয় দর্শন কত্রিয়াছিলেন এবং আমরা বলিতে পাঁরি 

যেন্তাশীনেল থখিয়েটরেব অভিনেতৃগণ আরগ্তের বৎসরেই সম্পূর্ণ কৃতকামা হইয়াছিলেন। 

হ্যাশনীল থিয়েটরের কয়েক জন অভিনেতৃ উক্ত খিয়েটর ছাড়িয়া দিয়া! এক জন ধনী বাক্তির 

সাহায্যে গ্রেট ম্ভাশনাল নামে আর একটা থিয়েটর স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসরের 

হ্যাশনাঁল থিয়েটরের উৎকুষ্ট অভিনেতৃগণের কয়েক জন এ দলে আছেন কয়েক জন অনা 

দলে গিয়াছেন। এই দুই দলেই নূতন২ অভিনেত আনিতে হইয়াছে । তবে নাশনালের 

নূতন অভিনেতৃগণ যেরূপ স্থশিক্ষিত হইয়। উঠিয়|ছেন, গ্রেট ন্যাশনালের নুন অভিনেতৃগণ 

আজও সেরূপ ম্শিঙ্গিত হইয়। উঠিতে পারেন নাই | সন্ভবত: এঈ কারণে এবং অনুপযুক্ত 

নাটক নির্বাচন দোষে খ্রেট নাশনাল দল প্রথম ছুই রানে লোকেব তত ঘনোরপ্ন 

করিতে পারেন নাউ । গ্রেট নাশনালেব রঙ্গ গৃহটা অপুবদ ও চিত্র-পটগুলি হন্দর | 

ন্যাশনালের নিজের গৃহ নাই ও চিত্র-পটগুলি পরিবন্তন কিয়! ফেলিলেই ভাল হয়। গ্রেট 

নাশনীলের কনদার্টটা জাকাঁল বটে, কিন্তু উহ। আগাঁদের শ্ুতিগ্গগকর হয় নাই । ইংরাজি 

গতে সিষ্টত থাকিতে পারে, কিন্তু উহ! বাঙ্গালীর কাণে শুদ্ধ কর্কশ লাগে নী, অনেক 

সগয় বিরক্িজিনক হয উঠে । নাশনালের বাঁওটী অতি মানোহর। যবনিক। গড়িলে 

সংগীত শুনিবার লালসায় রঙ্গগৃ পরিভাগ করিতে উচ্ছা করে না।*-" 

পরবর্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মনোমোহন 

বস্তুর «প্রণয়পরীক্ষ” নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়-সম্বন্ধে “ভারত- 

সংস্কারক* (১৮৭৪, ২৩এ জানুয়ারি ) লিখিয়াছিলেন,_- 

..,নটবরের কালী-মন্দিরের দৃষ্ঠা্ডিনঘটা আমর। শীঘ্ব ভূলিৰ ন1 | ইহার স্বাভাবিক 

অভিনয় আমর। এগনও প্রতাক্ষ দেখিতেছি । দাদী কাজলার অভিনয়ও প্র্শ্সনীয় বটে | 

চতুর্থ অঙ্ক অভিনয় কালে আমরা রেনল্৪স্কে সুথাতি ন। করিয়া! থাকিতে পারিলাম 

না। তাহার রোন বিশেষ ঘটন। কপ্পনা। যে প্রণয় পরীক্ষা একপ একটা সুন্দর দৃশ্যের 

শোভা সম্পাদন করিয়াছে, ভাহ। দেপিয়! বড়ই আনন্দান্ুহব হ হইল | সেইঞ্কলনার সুন্দর 

অভিনয় দেখিয়। আরও ব্বস€বেদা হলোৎপন্ন হইল |, প্রথমোক্ত কালাবাঁড়ির দৃগ্ঠানডিনয়ে 

ঘেমত দর্শক মগুলীর সহাম্ুভৃতি উৎপাদিত হইয়াছিল? চতুর্থ *অন্কের দৃশ্ঠাবলীর ইন 

অভিনয়ে লৌকের কল্পনাকে তদ্ধপ আকর্ণণ করিয়াছিল। তৃতীয়াঙ্কের রাম গিরি দৃশ্যের 

সঙ্গীতীবলী যেমন কবি পূর্ণ, তেমনি সুমধুর লাগিয়াছিল। তাহার বিশেদ সৌন্দ্বা এই যে 



১৭৬ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহার্স 

নার গীত গুলি যেন কোমল কামিনী কণ্ঠ বিনিঃস্থত বৌধ হইল; তাহাতে বিশেষ ওস্তাদ 

ছিল না, এজস্য তাহার গীতগুলি কামিনী মুখেরই উপযোগী বটে; রসিক বাবুর গীতগুলি 

পুরুষকণ্ঠ নিস্যেত তানলয় বিশুদ্ধ হওয়াতে রসিক বাবুর খ্যাতিরই উপযোগী হইয়াছিল ।... 

ইহার পরের সপ্তাহে ১৮৭৪১ ২৪এ জানুয়ারি গ্রেট' হ্তাশনালে “কিষ্ণকুমারী” 

নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। পরবর্তী ৩০এ জানুয়ারি তারিখে 
ভারত-সংস্কারক" লিখিয়াছিলেন”_ 

***্ধনদাস জয়পুর রাঁজসভায় দৌত্যকার্ধো এবং দরিদ্র বেশে চমৎকার অভিনয় করিয়া 

গিয়াছেন। দরিদ্রবেশী ধনদাস যে প্রকারে রঙ্গভূমিতে দেখ! দিয়াছিল, তাহাতে সে 

সকলেরই অনুকম্পার পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই । সখী মদনিক1 উত্তম অভিনয় করিয়াছে। 

দ্ূতী এবং পুরুষবেশিনী মদনিক1 উৎকৃষ্টতর | প্রথম কতিপয় দৃষ্তের অভিনয়ে ভীমসিংহ 

কিছুই জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পঞ্চমাঞ্ষের প্রথম দৃণ্তে, ভীমসিংহ 
যত দূর চমৎকার বোধ হুইল তাহ বলিবার নহে। এই দৃশ্যে তাহার প্রকৃত অভিনয়- 

শোভন স্থগতবাকো আমাদ্িগের চিত্বাকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় কুশলত। 

অপূর্বব বলিয়' বোধ হইল | বলেন্ত্র সিংহ যখন কৃষ্ধাকে নিহত করিতে আসিতেছেন, তখন 

তাহার প্রবেশ ষথার্থ হৃদয়ভেদী হইয়াছিল |... 

এই স্থানে দুইটি কথার উল্লেখ করিয়। রাখা উচিত। গ্রেট স্তাশনাল 

যখন প্রথম অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে তখন অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্ত্র 

দলে ছিলেন'না । অমৃতলালের স্থৃতিকথায় প্রকাশ, প্রথম রাত্রিতে অর্ধেন্দুশেখর 

রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন । * কিছুদিন পরে ছুই জনেই এই দলে যোগদান 
করেন। আর একটি কথা এই»--ন্ত্রীচরিত্রের অভিনয় গ্রেট ন্যাশনালে 

প্রথম প্রথম পুরুষের দ্বারাই হইত, পরে অভিনেত্রী লওয়। হয় । 
১৮৭৪১ ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগুলা৷ সমারোহের সহিত গ্রেট 

হ্তাশনালে অভিনীত হয় । পরবর্তী ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক: 
এই অভিনয়ের যে সমালোচন। প্রকাশ করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি»-- 

গ্রেট নাশান্যল খিয়েটর, কলিকাত। বিডন দ্র । ২৬ এ নাথ শনিবার ১২৮। 

কপালকুগুলণ নাটকীভিনয়। 

* প্রথম অভিনর-রাত্রে* নাটাশালায় ্লাগুন লাগিলে দর্শকবৃন্দ বাহিরে আসিয়া মহ 
কোলাহল করিতে থাকে । অধুতলাল বলিয়াছেন, সেই সময় "অদ্ধেন্দু তাহার্দিগকে একটা! 
বন্ধৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়। দিরিয়। আপিলেন 1” (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় 
পধ্যায়ঃ পৃ. ১৩৫) 
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প্রতি শনিবারে অভিনয় খুলিয়। 'আমাদিগের নাটাসমাজ বড় সঙ্কটে পড়িয়াঁছেন | 
আমাদিগের নাঁট্যসাহিজ্য অদ্াাপি এত সম্পন্ন হয় নাই, যে নাটাসমাজের এতাধিক 
বুভুক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে । এভন-তীরবাপী কবি কহিয়। গিয়াছেন, কুষ্ক জু 

ফালের মত সুধীগণ কিছু *প্রচুর পরিমাণে জন্মেন ন। কিস্তু তাহীতে ক্ষতি কি? পর্বর্বত 
নদি মহম্মদের নিকট ন। আইসে; মহম্মদ অবশা পর্বতের নিকট যাইবে । নাটাসাহিতা 

সম্পন্ন ন। হউক, আমাদিগের অভাব পুরণার্থ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হ্ইবে। 

আমাদিগের নাটাসমাজের এই ইচ্ছ। বলবতী । এই ইচ্ছ। নিবন্ধন তাহার। সময়ে সময়ে 
যে কার্ধা করেন, তাঁহার দুই একটী ফল তিক্ত হইলেও তাহার দমন করা ভাল বোধ হধ ন।। 

এই জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের নাট্য সাহিন্তোর কমে শ্ীতদ্ধি সাধন হইত পারে। 

এউ ইচ্ছ। সম্পূরণার্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর এই রজনীতে ক্পালকুগ্ুলাকে নাটক।- 
কারে পরিণত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত উহাতে ভাহাঁর। বে কৃতকানা হইয়াছেন, আমর! 

ভাহ। বলিতে পারি না। উপন্যাস এবং নাটকের মধো যে রেখাটি সম্পাত হইয়াছে, 

অতি নুস্পষ্ট। সেউ রেখাটি যাঁহার। না দেখিতে পাইয়াছেন তাহ।দিগের মধো এছুয়ের 

প্রভেদ জ্ঞান নাউ । এই প্রভেদপ্ঞান ন। খাকিলে উপন্তাসকে কগন নাটকে পরিণত 

করা ধায় না। কপালকৃগুল। ঘেকপ নাটকাকাঁরে পবিণত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই 

প্রভেদজ্ঞান তত লক্ষিত ভয় নাই । এজন্য অভিনয় বালে আগাদিগেত হনে উদ্দিত 
হইতেছিল, আমর। যেন বঙ্ধষন নাঁবুরউ কপালকৃগুল। সন্মুপে দৃগ্তঘান দেশিতেছি। 

কিন্ত তাহ! বলিলেও অতুযুক্তি হয় । সে উপন্তাদে বে সম্পূর্ণ তা আছে, যে নৌন্দর্যা আছে, 
নাটকে তাহার বিলক্গণ অভাব ছিল। মতিবিবি এবং কাপালিককে আম্র। চিনিতে 

পারি নাই। 

নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন হাগগুলি নির্বাচন 

করিয়া লইলেই বৃঝি ন।টক প্রস্তুত হইল; উপন্তাসে যে সমস্ত কর্থা। বার্তী থাকে, 

নাটকে তাহ! আবগ্যক ন। হইতে পাবে । উপস্তানকে নাটকরূপে পরিণত করিতে হউলে 

তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পধ্যালোচন। পর! চাই । পরে কল্পনাকে এনত সকল অঙ্কে 

এবং গর্ভীঙ্ষে ব্িস্ৃক্ত করিতে হইবে, মাহাঠে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র, আস্তরিক 

কাধা ও ভাব তাহাদিগের রিপুদোষ ও জদয়ের মহজ্ঞাব সকল এব" পরিশেষে নাটাকাবোর 

সমুদ্রায় কল্পনীর* বৃহস্ভীবগুলি অভিনয় কাল পরিদ্ৃতরূপে হৃদুগিত হইতে পারে | এজন্য 

নাটকে ষে সমস্ত দৃগ্য সম্িবিন্ন হইবে, উপন্যাসে তাহা ন। থাকিতে পারে । উঁপন্তাস-লেখক 

এমত সমন্ত দৃণ্ঠ কল্পন। করিয়। দিলেন, খাহাতে নবকমারের সহিত» কপালকুগ্লার সম্মিলন 

ঘটিল, কিন্তু নাটককার দেখাইবেন। তৎপরে ইহারা পরস্পর কেমন হৃদয়ে মিলিয়] গেল, 

একজন অন্ঠের জন্য কেমন সজগদয়তা। প্রকাশ করিল । উপন্যাসরচনিতাঃ কপালকুগুলাকে 
নবকূমারের সম্দুগে উপনীত করিয়। দিলেন ; দিয়! ০দেগাইলেন। একজনের চিত্তগতি এরূপ 

০৩ 
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ছিল, যে অপরকে দেখিয়া তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বিমোহিত হইলেন! তৎপনে 
নাটককার দেখাইবেন, বিমোহিত বাক্তি অনাজনের কথাবার্তায় এবং কার্ষো কি প্রকার 

ভাব প্রকাশ করিতেছে | অন্যজনই বা বিমোহিত বাক্তির ভাব প্রকাশে কিরূপ ব্াখিত 

বা অব্যধিত হইতেছে । বাখিত অব্যঘিত হইয়া! কিরূপ কার্ধা করিল। 

নবকুমারকে বধার্থ যখন কাপালিক লইয়] যাইতেছে, তখন সহসা কপালকুগুল1 ষখন 

নবকুমারের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, তাহাতে 

নবকুমারের বিস্ময়ভাব পাঠকেরও মনে উপনাসিক সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে 

সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসরচয়িতা উহার পূর্ববকার একটি দৃগ্ধ নাটককারের জনা 

রাখিয়। গিয়াছেন। নাটককার সেই শ্মশান দৃষ্তে দেখাইতে পারিতেন। কপালকুগুল। 

কিরূপে কাপালিকের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়াছিল, অবগত হইয়। কাপালিককে তান 

কি বলেন, এবং কাপালিকও ব। কি প্রকার ভয়ঙ্কর প্রতুত্তরে কপালকুগডলাকে নিরন্ত 

এবং ভঙ্নসন্কুল। করেন। কিন্ত আমাদিগের নাটককার সে দৃশ্যটা কল্পন? করিতে পারেন 

নাই। যাহা হউক, উপনাস এবং নাটকের এইরূপ প্রভেদ সম্পূর্ণ রূপে নির্দেশ করিয়। 
দেওয়। আমাদিগের উদ্দেষ্ঠ নহে । যাহার? সে বিষয় জানিতে চান, উত্তমোত্বম নাটক 

এবং উপন্যাসাদ্দি পাঠ করিয়! দেখুন, পাঠ করিয়। উভয়ের প্রকৃতি ও কবিত্ব বিশেষ রূপে 

পধ্যালোচন। করিয়। দেখুন, ছুয়ের মধো যে প্রভেদ ম্প্ দেখিতে পাইবেন। কপালকুগ্ল 
নাটকের অধিকাংশে আমর উপনাসের ভাব বিলক্ষণ উষলব্ধি করিয়াছি ; কেবল শেন 

অস্কে কিয়ৎপরিমাণে নাট্য ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 

কপাঁলকুগুল! উপন্যাসে একটা দূষিত ধর্খ নৈতিক উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে।"*"কিস্ত 

আমাদিগের নাটককারও এ বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই। তিনি উপনাসের 

কল্পনাটি প্রদর্শন করিতে গরি্? সেই বিষময় অদৃষ্টবাদও তন্মধো সং্রন্থন করিয়াছেন | 

বিবেচন। করিয়। দেখিলে এই মতটি অনায়াসে পরিবঞ্জিত হইতে পারিত। 

১৮৭৪১ ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের «ইংলিশম্যান* পত্রিকায় গ্রেট ন্যাশনাল 

থিয়েটার পর-পর চারিটি শনিবারে নিয়লিখিত নাটকগুলি অভিনয় করিবেন 

বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দেন,--- 

১৪ই ফেব্রুয়ারি -** '  কপালকুগুল। 

কই ১০৫ 9 চদুর মুণালিনী 

২৮৮এ 5, রন নগরের নবরত্ব সভ। 

৭ই মার্চ. ৮. বিষবৃক্ষ 



গ্রেট ন্যাশনালের অন্যান্য অভিনয় ১৭৯ 

পরে ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ তারিখের অভিনয়ের বিষয় বদলাইয়। 
দেওয়া হুয়। ওঁ ছুই তারিখের “ইংলিশম্যানে” প্রকাশিত ছইটি বিজ্ঞাপন হইতে 
আমরা জানিতে পারি; ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ যথাক্রমে “মৃণালিনী' ও 
“নগরের নবরত্ব সভা” নাটকের অভিনয় হয় । 

গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী” প্রথম অভিনীত হয়-_ 
১৮৭৪৪ ২১এ ফেব্রুয়ারি ; সকলেই ভুল করিয়। লিখিয়াছেন--১৪ই ফেব্রুয়ারি । 

১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মৃণালিনী”র অভিনয় হুইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রেট 
হ্যাশনালে নহে»--সান্যাল-ভবনে-স্থাপিত স্যাশনাল থিয়েটারে ! 

১৮৭৪5 ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট স্যাশনালে পুনরায় “মুণালিনী'র 

অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্তী ১৩ই মার্চ (শুক্রবার ) 

তারিখে “ভারত-সংক্কারক” পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা উদ্ধৃত 

ক বতেছিত_- 

বিগত শন্বার [৯৮ ফেকয়ারি] £গ্রট না।সনাাল থিয়েটরে স্্ণালিনা কাবোর 
অভিনয় হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে বঙ্গনমাজ যে রূপ জ্ঞান বিদ্যা? ও সভাত? বিষয়ে ক্রমশঃ 

উৎকম লাভ পুর্ববক মাতৃভূমির নান উজ্জ্বল করিতেছে সেইরূপ সামাজিক বাজি সমৃহদ্বার। 

বাররস ও করুণরস প্রধান উৎকুষ্ট উৎকৃ্ট কাবা অভিনীত হওয়াতে তাহার ভাব বিশুদ্ধ 

ও কন্পন। পরিমাঞ্জিত হইবার সম্ভাবন হইয়াছে। প্রথমোছ্যমে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ 
কতকাধ্য হওয়। সম্ভাবিত নহে, এই হেতু উক্ত নাটকাঁভিনয়ে যে সমস্ত সম্ভীব লাক্ষত 
হইয়াছে, প্রথমত: তাহারই উল্লেখ করিয়। পরে তাহার অভাব বিচার শ্রেয়; | হৃষিকেশের 

গৃহে বুণালিনী মতিমাঁলিনীর সখা ভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার বিদায়াস্তে মতিমালিনীর 

সহিত ম্বণালিনীর হষৌৎফুল্প মুখনির্গত আনন্দৌদ্ধেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থান কালে 

অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রিয়বয়ত্ঞার নিকট সরল বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদনলভ, 
স্বভাবসিদ্ধ' আকম্মিক আনন্দ প্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি । কাবা রচয়িতা এস্থলে 

উপস্থিত থাঁকিলে স্বীয় হন্দর কল্পন1 ও রচনাকোৌশলের অপেক্গ। উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া 

চরিতার্থ হইতেন"ও ধাহার? বারাঙ্গনাদ্বার। নিক্ষলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে 

ইচ্ছুক হইব] তাহাদ্দিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাহারাও স্ব স্ব ত্রান্তিমূর্লক আত্মস্লীধার 
খর্ববতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। যাঁহাঁহউক, মতিমালিনীর সময়ৌচিত 

কুলবালাস্ুলভ ভাব ও আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয় । সণালিনীর প্রতি বোমকেশের 

আসক্তি ও তন্নিবদ্ধন অতাচারোদাম ও ঘ্বণিত ভাবখাঞ্রক শারীরিক বৈলক্ষণা এবং গুরুতর 

আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্তনাদ এবং অবশেষে যবনকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সয়ে কম্পন 



১৮০ বঙ্গীয়, নাট্যশালার ইতিহাস 

ও পতন এবং স্বড়াকালে আত্মছদ্তি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কেন 

রিপুপরতন্তর মূর্খ চঞ্চলমতি ভীরু ভদ্রে সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্ধা সকলের নায় অবিকল হইয়াছিল. 
নদী ও টলমলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়! ও সণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচি ৪ 

কথোপকথন ও গিরিজায় কতৃণ্কি বসন্ত কুজন সদৃশ তানন্রয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুনধুব 
মুভাঁব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাস্লভ ভান 

বাঞ্জক কথোপকথন ও স্ন্দর সঙ্গীত প্রভৃতি দৃণ্ঠ বিষষ গুলি যুগপৎ বিল্ময়কর ও সাতিশঘ 

প্রীতিপদ হইয়াছিল । উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার অপুৰ 

প্রণয় আলাপন ও প্রাসাদদোপরি বৃক্ষশাণা অবলম্বনে মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণ- 
পূর্বক ন্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃত বেশে ও স্থির গম্ভীর ভাবে মনোরমার 

প্রবেশ ও উন্মাদের নায় প্রচ্ড অগ্নিশিখীতে লক্ষপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্ঠ অভিনয় গুলি সাতিশয 

বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল । উপরিউক্ত দৃশ্ঠ ও শ্রাবা বিষয় গুলি অতিশয় 
স্বাভাবিক; উৎকুষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 

এই অভিনয়ে যে যে গুলে ত্রুটি দুষ্ হইয়াছে তাহ! এগ্সণে আলোচিন। করা৷ কর্তবা। 

নাটককাঁর একখানি বীররপ ও আদিরস প্রধান শ্রাবা কাঁবাকে দৃণ্তকাঁবা অর্থাৎ নাটকাঁকারে 

পরিণত করিয়াছেন | এরূপ কাঁষোর অনুষ্ঠান করিতে হউলে মুল কাবা রচয়িভীর কাবোর 

কোন কৌন অংশ দৃশ্য কাবা সন্বদে অনাবশ্যক ও অসন্বদ্ধ বিবেচিত হইলে তাহ পরিতাক্ত 

হইয়। থাকে এবং স্থল বিশেষে মূল কাবোর ক্রটি ও অনবপাঁনতা দৃষ্ট হইলে এবং নাটককে 

সর্ধধাবয়ব সম্পন্ন করিতে হইলে কোন কোন স্বাভাবিক ও অতাশবগ্থক ভাব ও বিষয় 

নাটকের মধ্ প্রবিষ্ট করিতে হয় । অন্মদ্দেশীয় নাটকাভিনয়েন এই একটি প্রচলিত প্রথ' 

আছে যে অভিনয়ের পুবেধ নটনটা অথবা চত্রধার ও তাহার ধেণন বয়ন্ত রঙ্গাঙ্গনে উপস্থিত 

হইয়। উপস্থিত অভিনয়ের প্রস্তাবন। করিবে অর্থাৎ নাটক ও নাটক রচগ্িতার নাম উপ্লেগ- 

পূর্বক অভিনয়ের অবতারণ। করিয়। দ্রিবে । শ্রাবা কাবো উহার কোন আবশ্ঠটকত। নাউ, 

কিন্ত নাটকে ইহ।? আবশ্তক| উপস্থিত অভিনয়ে এই অভাঁবটি জনৈক অভিনেতৃ দ্বার 

সম্পন্ন হইয়াছিল! অভিনয়ের পূর্ধেব তিনি স্বাভীবিক বেশে উপস্থিত হইয়। সাধারণের 

শোক শুচক সংবাদ অনরেবল জষ্টিস দ্বারকাঁনাথ মিত্রের মুত্তা উল্লেথ করিয়া কহিলেন 

অদা আমাদিগের ও আমাদিগের শ্রোতৃবর্গের হযের দিন নহে, বিষাদেরই দিন, কিন্ত 

উপযুক্ত কালে সংবাদ না পাওয়াতে অভিনয় সংক্রান্ত সমন্জ আয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। 

এক্ষণে উদ্বোগভঙ্গ দোষ নিবারণ হেতু আমাদিগকে অগতা। অগ্যকাঁর প্রতিশ্রুত কাধা 
শোকসন্তপ্ত হইয়াও সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাঁষাটি নট নটান্বারা সম্পন্ন হইলে 

আরও বন্দর হইত 1 এই নাটকে মূল কাব্যের অংশ বিশেষ পরিত্যাগ করাতে নাটককার 

সিচার করিয়াছেন । কিত্তমূল গ্রস্থখানি যেরূপ আরঘদিরস ও বীররস প্রধান, অভিনয়ে 

প্রধান নায়ক হেমচন্ত্র ও প্রধান নায়িকা মুণালিনীর মধো তদ্রুপযোগী অবিচলিত প্রণয় ও 
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একান্তিক অন্ুরাগের মুগ্ধকর ভাব প্রকটিত হয় নাই। কোন ক্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 

কহিয়াছেন যে প্রণয়ের ভাব নাঁটাশালাকে যেরূপ সৌন্দধা ও সাধুধা যুক্ত করে, লোকের 

প্রকৃত জীবনকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে । কিন্ত আমর। এই গর বাকোর াথার্থা এই 

অভিনয়ে সমাক সমর্থন চ্ুইতে ন। দেগিয়। ছুখিত হইলাম । অভিনেতা হেমচন্দস গ্যাবস্থ। 

বিশেষে কখন ব। বিষাদে অভিভূত হইয়। ছিলেন, কখন ব। টদ্যোপপরায়ণ হয়৷ সাহসপুর্ধক 

বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়াছিলেন | কিজ্ঞু অসিচালন নীখো বিশেষ বিশানদ ন) হওয়ী7 5 

এবং প্রকৃত শোঁধা বীর্ষা সম্পন্ন বাক্তির ব্বভাবচলভ বীবদপ সমাক প্রকাশ করিতে অসমর্থ 

হওয়াতে দরশশকবর্গের অন্তরে প্রকৃত বীররসের উদ্রেক হয নাই | হেম্চন্জের ন্যায় 

প্রভাবশালী তেজন্বী পুরুষের গুরু ও নেত। মাধবাজাখা কুঞ্ধ যাত্রার মুনিগোসাউয়ের নয় 

কৃষ্ধবর্ণ কূশকায় পুরুষ নাটকাভিনয়ে ভাগ শোভ1 পাষ ন। | তাহার কলেবর প্রশান্ত ও 

তেজস্বী ) বাঁকা গভীর এনং উপদেশ সকল সথয় বিশেষে অপেক্ষান্ত দীখ ও অপিকতর 

শ।নপূর্ণ ও উৎসাতপ্রদ হওয়। আবগক | ঘশ্পতিির লাকা ও এরীবগত ভবভঙ্গী সকল 

অনেক সময় তাহার চিন্তাকপিত ও সন্দেহান্দোলিত অন্ণ্কবণের ভাব বাঞ্ীক হইয়াছিল, 

কিন্ত তাহার মন্ভিনয়ের স্থানে স্তানে জীবন্ত জ্াব ও তৎপরণ5। প্রকাশ পায় নাউ । বহ্থিষে 

বাবু ভিথারিণী গিরিজীয়াপ শরীরে তাহার অবস্থোচিত যে সমস্ত অলঙ্কার দিযাছিলন, 
নাটককার অভিনেতাকে কি নিনিত্ত তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে পারি না 1 

মনেোরমার নহিত হেমচন্দখের যে পরস্পর অপূর্ব জাঁতা ভগিনীভাব, তাহাতে মনোরমার 

অনেক সময় ভেমচন্দ্র বলিয়। সম্বাধন করত সরল। মনারম।র স্্রীহল5 কো।নলত। প্রকাশ 

পায় নাই, হেমচন্দ্রকে পর্ববদ1 ভি বলিয়। সম্বোধন কবাউ হ্াভাবিক : শ্েনচান্দ্রের সরল 

নিক্চলঙ্ক। পরম হিতাকাজ্কিনী অলবয়ন্গা সুন্দরী ভগ্না মনারনী ঠাঁভার সম্মুখ উভে বিদায় 

লইয়। প্রজলিত হুভাশনে প্রবেশ করিলেন ও হেমচশ্রা অগ্নানমুখে তাহ দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, 

কিছুমাত্র ছুঃখ শোক প্রকাশ করিলেন ন। ইহ। অতি অন্বাভাবিক ভব। সুণালিনীব 

অভিনয়ের স্থানে স্থানে করুণারম ভদ্দাপক ভ।ব প্রকাশ নিভা্ক আল2ক । 

পরিশেষে বক্তবা এই যে আমাদিগের দেশের লোকগণ শিক্ষিত হইলেও গুন 

নমার্জের নিয়ম জানেন ন]। দর্শকগণ অনেক সময় এরাপ গোলযেগ করিয়া উঠেন ও 

অশিষ্ট বাবহার করেন ষে আমর! অভিনেতাদিগের অন্তান্থু সন্নিকটন্থ থাকিয়াও অনেক 

কথা শুনিতে পাই নাই । এ বিষয়ে উত্তম ভক্বাব্ধান আবঞ্চুক | 

১৮ই এপ্রিল তারিখে গ্রেট গ্যাশনাল থিয়েটারে «হেমলতা, 

নাটক অভিনীত হয়। এই সময় ণ্যাঁশনশল থিয়েটার+*ম্প্রদায় গ্রেট ন্যাশনাল 

থিয়েটার দলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে €ভারত- 

সংস্কারক পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি. | 
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গ্রেট নেশনেল থিয়েটার । হেমলত। নাটকাঁভিনয় | ৬ই বৈশাখ ১২৮১-রজনী। 

এই রাত্রির হ্ন্দর অভিনয় দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনোহর, সতাসখা, বিরুম 

সিংহ, তেজসিংহ এবং হেমলতার অভিনয় বিশেষ প্রণংসনীয় হইয়াছিল। অভিনয়ে 

মনোহরের চরিত্র অনুরূপই ছিল; সতাসখার স্থানে স্থানে চরিগ্র রক্ষ। হয় নাই বটে, কিন্ত 

তাহার সেনাগণের উদ্বোধন কাধাভিনয়টি অতি চমৎকার হইয়াছিল। বিক্রম সিংহ 

ততোধিক উদ্ধত ন। হইলে রাজ সমূচিত হইত। কিন্তু তাহার রাজপুত রাজোচিত 

বীরভাঁবের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় ৷ রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিক1 পর্যান্ত অভিনয় চলিযাঁছিল 

এটা এক্ষণকার কাঁলে নিতান্ত অনুচিত বলিতে হইবে । (২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ ) 

১৮৭৪, ৩০এ মে তারিখে 'কুলীনকন্তা৷ বা কমলিনী” নাটক অভিনীত হইবার 

পর প্রায় চারি মাসের জন্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়-কার্ধ্য বন্ধ থাকে । 

৫ই জুন 'ভারত-সংস্কারক' লিখিয়াছিলেন*_ 

গ্রেট নাসানল থিয়েটর | ১৭৯ জোষ্ঠ শনিবার রাত্রি | কুলীন কনা। অথব1 কমলিনী 
নাটকাভিনয় | 

এই রাত্রে গ্রেট নশাসানল থিয়েটর সাধারণো আগামী শীত খতু পধান্ত বিদায় গ্রহণ 

করিয়াছেন! আঁমাদিগের প্রসোদদাত। বদ্ধুবর্গকে বিদায় দিবার সময় অবশ্য আমর। 

বিষঘ হইয়াছি । তাহার। এদেশে যে শুভ কল্পন। স্থাপন করিয়। তাহ কুসম্পন্ন করিয়। 

আসিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগের নিকট আমর। সাধারণ জনগণের সহিত কৃতজ্ঞ আছি । 

বিশেষতঃ তাহার' সামাজিক সুনীতি বদ্ধন উদ্দেশে বরাবর উত্মোতম নাটকাদির অভিনয় 

করিয়। আসিয়াছেন। একারণ আমর! প্রতি শনিবারে যে অক্রতপুূর্ব আনন্দ লাভ 

করিয়াছি, তজ্জন্ক আমর) তাহাদিগকে কৃতজ্ঞত1 উপহার দিলাম । আমরা আশ। করি, 

ভবিষ্যতে তাহারা নুতন উৎসাহে, নুতন বলে কাঁবাক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমাজ 

ভাঁহাদিগকে বরাবর উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, পেই বঙ্গ সমাজকে পুনরায় যথাসাধা সন্তোষ 

প্রদ।ন করিতে যত্রশীল হইবেন। এ বৎসরে যে সমস্ত ভ্রম ও ক্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহ 

পরিবর্জন করিয়া! যাহাতে এই নাটাসমাজ সর্বতোভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারেন এই 

আমাদিগের প্রার্থনা । 

এ বৎসর গ্রেট ম্তাসনাল নাঁটা সমাজ যে সমস্ত অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার 

অধিকাংশেই িন্সাদও নায়ক নায়িকার প্রণয় অভিনয় অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । 

কুলীনকন্তাত্বারা বোৌধ হয় তাহারই একশেষ দেখাইবার জন্ত এই পুস্তিকাখানি শেষ বারে 
গৃহীত হইয়। থাকিবে। 'কুলীন কন্ঠার নায়ক নায়িক। অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করাতে 

সৎ প্রেমের সদৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাতে গ্রন্থ বিরচিত ভাব সমূহ হন্দর রূপে 

বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমর! দিননাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় বোধ করিলাম । 



গ্রেট ন্যাশনালের মফঃম্বল-ভ্রমণ 

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও মফঃম্বল-ভ্রমণে বাহির হয় । এই 
দল ১৮৭৪ সনের ২২এ ও ২৫এ জুন তারিখে বহরমপুরে যে-অভিনয় প্রদর্শন 
করেন, সে-সম্বন্ধে ৫ই জুলাই তারিখের “সাধারণী' পত্রিকায় এক দীর্ঘ পর 
প্রকাশিত হয় । এই পত্রটি আদ্যোপাস্ত উদ্ধত করিবার মত) 

বহরমপুর গ্রেট ন্তাশেনেল ধিয়েটর |-_প্রেরিত। মআঁমাদিগের নাঙ্গাল।র সকণ 

কাধ্যের বাড়াবাড়। পুর্বে বঙ্গদেশে জাতীয় নাটাশ[লা না থাকায় সকন সম্বাদপত্রে ও 

সাময়িক পত্রিকায় হুলন্বল পড়িয়। গিয়।ছিল। কিছুকালের মধো জাতীয় নাটাশাল। 

স্তাপিত হওয়াতে সে অভাব মোচন হইল এব কতিপয় কৃতনি্দা বাক্তির় পরিদর্শনে ইহার 

কাধা প্রণালী কিছুকাল অতি সুনিয়মে চলিয়াছিল।, তাহ।ব পৰ লোকে থিয়েটর” একটি 

বাবস। বিবেচন। করাতে কলিকাতায় নান] দলেব সৃষ্টি হউল এবং এই অবধিই পাপের 

নিত বৃদ্ধি বলিলেও অতাক্তি হয় না। অজাত শ্াশ্র নিগ্যালয়ের বালকগণ পিহা মাত। 

ও আত্মীয়গণের তাড়ন] তুচ্ছ বোধ করিয়। বি্যালয় যমালয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করতঃ 

শিষেটরের দলে মিশিল এবং “এয়ারকি” জীবনের মুখা উদ্দেগ্ত স্থির করিয়া অকুতোভয়ে 

মগ্যপানে ও নান। কুক্রিয়ায় রত হউল | প্রথমে কলিকাতা সহরেই উহার বতারণ। হয় 

পরে এই সকল দল মপস্বলে যাত্রার দলের স্তায় অর্থোপার্জনের জনা গমন করাতে পাপ 

(প্রীত কমেউ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্প্রতি গ্রেট নাশানেল থিষেটরেব দল বহরমপুরে 

আগমন করিয়াছে । এই দল আিব। সাদ অলস ও অকন্দণা বালকগণের মাধো একট। 

তুমুল কাঁও নাধিয়। উঠিল, ভাহার। নটগণকে কলির প্রকুত দেবতা বোধে নান মত উপাসন। 

আরম্ত করিল কেহ ব। বাঞার সরকারের ভার, কেহ ব। বিজ্ঞাপন বিভরণের ভার এবং 

কেহ ব। শীয়ে না মানে আপনি মোড়লের” নায় সর্বব কশ্ঠে পরিদর্শনের ভার লইয়। রাত্রি 

দিন তাহাদের বাসায় গমনাগমন করিয়। অসৎ কন্মে বিলক্ষণ গরিপক্ৃতালাঙ করিয়াছে। 

পিতা মাত! গুঞ্জন কি করিবেন, ভ্রীহারা বিশেষ শামন কুরিলেই বালকের! নটগণের 

প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের শ্রেণীড়ক্ত হইয়। অমূল জীবনকে কলুষিত করিবে। 

নটগণ সকলকে বলিতেছেন যে তাহার! বঙ্গ মাতার ছুর্শ। অপনীত করিতে নিতান্ত বদ্ধ 

পরিকর, ইহাতে তাহার। সকল বাধাকে তুচ্ছ করে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বালকগুণের 

আহলাদের সীমা নাই, তাহার! গৌপ কামাইয়! 'পাছা। পোড়ে” কাপড় ও 'জলতরঙ্গ' মল 
পরিয়া দেশের উপকারে প্রবৃত্ব- আর পাষ কে? উৎসাহ দাত] উবন বাবু কল্পতরু। তিনি 
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অজন্র অর্থ বৃষ্টি করিতেছেন সুতরাং নটগণের আহীর বাবহারের কোন কষ্ট না থাকায় ক্রমেই 

দলের পুষ্টি হইতেছে এবং নটগরণ (189011) €রিক্রুটঃ সৈম্য সংগ্রহের স্তায় নান? কৃহক মন্্ে 

বালক স"গ্রহ করিতেছেন; এদিগে সমাজের উন্নতি এই পাপ । 

গ্রেট ম্যাসানেল' প্রথম অভিন্য গত সোমবার ১৯ ত।রিখ্এখানকার স্টেসন থিয়েটরে 

আরম্ভ হইয়াছে । স্রেসন খিয়েটর প্রকাশ্য নাটাশল। নহে এখানকার সাহেব লেক 

উহ] অতি বত সহকারে নিন্ধীণ করিয়াছেন) ভাঙার দৌছুলামাঁন চিত্র পট অতি সুন্দর 

ঠাভাও গ্রেট শ্ঞাশানেল' অভিনেভাগণ বাবহার করিতে পাউয়াছেন | প্রথম বাজে 

5সলভ]! অশ্িনয় হয়| ভেমলত। দীনবধ বাবর কমালে কামিনীর ছায়। মাত্র । 

কমলে কাছিনী যদিও ভাল নাটক নহে তথাপি উহার রচণ। প্রণালী উতকুষ্ট হইয়াছে এবং 

কোন সান ষথার্থ বীররস উদ্দীপক কিন্ত হেমল চান বচন! উহার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত 

হয় ন|, ভপে এণানি বাঙ্গ(লা আনেন: দৃষ্চ কাবা হইতে ভাল হইয়াছে । উহার নাটাভিনয় 

দেখিতে অতি অল্প মাত্র বাক্তি গিয়াছিলেন। হেমলতার অভিনয়ে নে যত শোক উদ্রেক 
হউক ব! ন) হউক অভিনেতা, বালকটার অবস্থা মনে কৰিয়। আমাদিগের অশ্রু নির্গত 

হইয়াছিল । অভিনয় শেষ হইলে একটি যুবক নর্তকী সীজিষ। নৃতা করিয়ছিলেন, তাহ দেখিয়। 

নাটকের বীর রস সকল মনে স্থান পায় ন। আমাদিগহক হান বল ভীরু বাঙ্গালি বলিয়াই বোধ 

হয়। 'হাঁরুবতা পরপিণয়? নাটক লেখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি মানেজার মহাশয়ের নিকট 

১০ টাঁক। দিয়ও একটি স্ত্রীলোকের বসিবার আসন চাহিয়াছেন বোধ করি তিনি তাহ! 

পাইতেও দারেন। সম্পাদক মহাশয উনি দেশের ভিতকব কতিপয় কমিটির মেম্বর অথচ 

বর্তমান ছুল্চিক্ষেও একটি পয়স। চাদ। দেন নাউ ! 

দ্বিতীয়বার পঠ বৃহষ্পতিবার ১২ তারিণ রাত্রে কপালকুগুলার অভিনয় হইয়াছিল 

এ রাত্রেও দর্শক সংপা। অতি অন্প। গাহারা নী গিয়ািলেন তাহার! বুদ্ধিমানের কাব 

করিয়াছেন কেন ন| এরূপ অভিনয় দেখিতে রাতি জাগরণ বুথ কষ্ট এবং অর্থ বায় কর। 
অপবায় ভিন্ন নহে! কপালকুগুল। বাঙ্গাল। ভাষার একণানি উৎনষ্ট গ্রন্থ । ইহার রচন। 

শ্রণালী এবং গল্পটি আস্েপাণ্ঘ মধুর ও নির্দোষ কিন্ত নাটকানি তেমনি কদর্ধা হইয়াছে, 

এখানি মুদ্রিত হইলে বঙ্কিম বাবুর কাবোর অপমান কর? হইবেক ! প্রথম গঙ্গাপাগর যাজা, 

নবকুমার ও তাহার দুই সঙ্গী এবং ছুটি নাবিক দৃষ্ট হইয়। যাত্রার দলের 'সণ্ড মনে হুইল, 

তাহার যে সমুদ্র যাত্রায় ,বিপদে পড়িয়াছে তাহ। তাহাদিগের অভিনয়ে কিছুই ব্ধা গেল 
না। নাবিক্গণের মনের হুণে বিপদের সময় 'শারিগান) কখনউ স্বাভাবিক নহে। 

নবকুমারের আচ্যোপান্ত অভিনয় নির্া নাহ হাড: তাহার মুখে মনের ভাব বাক্ত হয় 
নাই। বঙ্কিম বাবুর আলুলায়িত। কেশ চির যোগিনী কপ। বকুগুলাকে দেখিলে 

মনোমধো শান্তি রসের উদয় হয় কিন্তু অভিনয়ে শীর্ণ জব্রাজীর্ণ কপালকুগুলাকে দেখিয়। 

আমাদিগের বৃদ্ধ পিহামহীর গল্পের মঙ্জিনী বা! পেক্তী বলিয়। বোধ হইয়াছিল এবং তাহার 
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যখন মতিবিবি দৌন্দরযোর প্রশপনী করিতে লাগিলেন তখন আমরণ কেহ হাস্ত সম্বরণ 
করিতে পারি নাই: কাপালিকের বেশ ভয়ঙ্কর কিছুই হয় নাই কিন্ত তাহার ও 

মন্দির রক্ষক পুরোহিতের অহিনয় ভাল হইয়াছিল। সতিবিবির অভিনয়ে তাহার 
গৌপের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল এবং উাচ।র স্বর কর্কশ কিন্ত বেশ মন্দ হয় নাউ, অন্য সকল 

অভিনেতার বেশ পুরাতন জরী জার্ণ! ছুটি সংগীত হইয়াছিল তাহ শ্রীতিকর নহে এরূপ 

গান ছুই একটি স্ব বন্ধুর নিকট গ।ন করাই ভাল! প্রকাগ্ঠয নাটাশালায় ভাল শুনায় ন। | 

শেষ তাক্কে কপালকগুলার জলে লক্ষ প্রদান স্বাভাবিক হয় নাই। অভিনয় শেষ হইলে 

মামর। অবাক হইয়। থাকিলাম এবং কি জন্য ষে আমর। অর্থ দিয়া আসিয়াছি তাহা 

কিছুই কুঝিতে পারিল।ম ন1। ছিন্ন কদর্ষা চিত্র পট এবং নটগণের অভিনয় তদছুপযুক্ত দুর্গ 
কাহার আহ্লাদ বোধ ভয়? মানেক্গার বাবু আমর। অস্ত ভইয়াছি জানিতে পারিয়। 

'থেমন কর্ম ল্চেমনি গল প্রভনন অভিনয় করিয়।ছিলেন ! উহার অভিনয় মন্দ হয় নাই 
কিন্তু চুধার বাবুর গল। বড় কর্কশ ও দুনসফ বাবৃর বেশ অন্গ(ভাবিক। সুমতি অনেক অঙ্লীল 

কথা৷ বলিয়াছিলেন, তাহ) স্মনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, গ্রন্থে এ সকল কথ। নাই! 

শভিনেতা বাবুর। অভিনয়ের অনেক আক্ষালন করিয়াছিংলন কিন্তু কাযো কিছুই হল না 
চীহার। কপালকগুলার আভিনবে শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। এক্ষণে ভাহার। 

বলিতেছেন এবারে শীভকালে কতিপয় বেগ্য। ও নাতার দলের “ছোকর।' রাখি! "অপের। 

কোম্পানী খুলিবেন_হাা থুলিতে পারেন, ভ্নন বাবু বায়ে কাতর নহেন কিন্তু উত। 
আপেক্ষ। আনেক সংকীমা ধায় করিল শান অর্থ সয় সার্ক হউঠ 1১৮০১, ণকজন দর্শক ॥ 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নূতন আয়োজন 

মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়। আসিয়া! গ্রেট ন্যাশনালের দল 

মহোৎসাহে নুতন করিয়া অভিনয় দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। 

এতদিন পর্য্যন্ত গ্রেট স্তাশনালে পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রীচরিত্ অভিনীত হইত । 
এই সময়ে কাদশ্বিনীঃ ক্ষেত্রমণি+ যাছুমণি, , হরিদাপা ও রাঞ্জকুমারী নাষে 

পাঁচটি অভিনেত্রী সংগৃহীত হইল। আয়োজন সম্পুর্ণ হইলে ১৮৭৪ সনের 
১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের «অমৃত বাজার পর্িকা*য় নিম্োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি 
প্রকাশিত হইল,-_ 

৩ 
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সতী কি কলঙ্কিনী? 
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১৯এ সেন্টেম্বব্র তারিখে গ্রেট শ্যাশনালে সমারোহের মহিত নগেক্নাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সতা কি কলগ্ষিনী /+ অভিনীত হইয়া গেল । এই সময় হইতে 
নগেন্্রনাথ বন্দ্যো'াধ্যায় থিয়েটারের ম্যানেজার হন ; তৎপুর্বে ধন্জদাস সুর 

ম্যানেজার ছিলেন । থিয়েটারের আয়ের হ্রাস ও টাকাকড়ির গোলযোগই 

এই পরিবর্তনের কারণ--কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ।* “স্তী 
কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট চ্াশনালে ছিলেন না। 

বিনোদিনী দাসী রচিত “আমার কথা” পুস্তকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র 
লিখিয়াছেন»-- 

বেঙ্গন থিয়েটারের 'দৃষ্টান্তে বাবা হইর1 যখন গ্রেট নাসান্াল থিয়েটার নারী 

অভিনেত্রী লইয়1১ ৬মদনমোহন বন্ধুশের কুতিত্বে জাকজনকের সাহত “সতী কি কলঙ্কিণী ? 

অভিনয় করিয়। বশন্বী হয়, তখন আনার শহিত থিয়েটারের কোনও স্বপ্ধ ছিল ন1: 

“গিরিশচন্দ্র জীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৮ । 



গ্রেট শ্তাশনাল থিয়েটারে নূতন আয়োজন ১৮৭ 

ইহার পর-সগাহের শনিবারে --২৬এ সেপ্টে্ধর আবার «সতী কি 
কলক্ষিনী'র অভিনয় হয়। ১লা অক্টোবর তারিখে £অমুত বাজার পত্রিক।, 
লেখেনঃ-- 

শ্রেট নাঁশনেল থিয়েটর এবার যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে 
দধ এত দিনের পর বুঝি ইহারা কুতপাষ্য হইলেন। বাবু ভুবনমৌহন নেউগী ইহাতে 
বিপ্তর টাক। বায় করিয়'ছেন | ইহার? যদি এখন ভাল ভাঁল নাটক পান এবং আবার 

আত্ম কলহ না করেন তবে ইহার। কুশুকাষা হইবেন । গত দুই আভিনয়ে লোকে অনেক 

আশাম্বিত হইয়। গিয়াছে 1 

১৮৭৪১ ৩1 অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোভিরিক্ত্রনাথ ঠাকুরের 

“পুরুবিক্রম” নাটকের অভিনয় হয়।' ১০ই অক্টোবর পুনরায় “সতী কি 
কলক্ষিনী” ও £ভারতে যবন* নাটক ছুইখানির অভিনয় হইয়া পুজাবকাশ 
পর্য্স্ত থিয়েটার বন্ধ থাকে! ১৩ই অক্টোবর তারিখে ছইংলিশম্যান? 

শেষোক্ত অভিনয়ের প্রশংসা কৰিয়। জানান যে পুজার ছুটির পর এই 
নাট্যশালায় শেক্স্পীয়পের ম্যাকবেখের বাংশা অনুবাদ অভিনীত হইবে 1* 

৪ঠা নবেম্বর তারিখের £ইগডিয়ান ডেলী নিউজ” পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্বোদ্ধত 

ংবাদটি হইতে আমর। জানিতে পারি যে ম্যাকবেণের বাংলা অনুবাদ 

'রুদ্রপাল” নামে ৩১এ অক্টোবর গ্রেট শ্যাশনালে প্রথম অভিনীত ,হয়ঃ- 
(17. ইহ), ঞগাহাতি 00 ১1070251746 1018 095 01 

“13206500১0২ 41800201081, 07517750200 177 1301087166, 1)5 016 01 09 

11121726615 17010 013 ০11-700011 150011518 101700000, 2৪ 107 1110 

[1196 (11019 1)6110211190 15 019 20০৬০ 11704101081 0010017700৭ 

১৮৭৪ জনের ১৪ই ও ২১এ নবেম্বর তারিখে “আনন্দ কানন অথব। 

মদনের দিগ্থিজয়” ও “কিঞ্চিৎ জলমোগে'র অভিনয় হয়। আনন্দ কাননে, 
অদ্দেন্দুশেখর একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। শেষের তা:৪খেন অভিনয় সম্বন্ধে 

£ইংলিশম্যান” ২৪এ নবেম্বর তারিখে লেখেন, - 
খরার 05৬7 টিপে, নুা5/পণতাত-[1)9 0০৩2 ঞোহ0৭%15007 

(শ্ব)9 130৬0] 01 131195), 01 7212112)867 19201)//01/0, ৪5 109100710090 ৪ 

* ১৮110011999 ভা1]] 102 010590. (111 0091 ড9,25৮01010) ত1)91) 911209- 

1098819 190090) 20 3610891) 111 069 10195607716 77)801897772018 101" 
€)0 135 18147 
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08০ 1810091 1119%79 10 019 59০0750. 0219 00 ১58001095 1586 19107 

& 6000, 0)01781) 1706 2 010%৮090) 10089. 1016 70610077727168 দা 
1217 00209. 100 90018 870 80093385  8%00111001106 01917591599 

01901191015, 420180 01010 009 [0110 10% 09890 91090191 109106101, : 

17017 0070. 19281 1010199910180 05 18000171901, 7:271% 200 2917794210৮ 
19110700971, 47807777101) 10179102 0977)9101, 15 79/00981, 1210 10৬ 

19015. 190787% 115 050 00872 139091199, 21602/% 1) 9007291 
8116217 132921712 0 [900170175 ২811) 138001199, 4%7)07272 1) 

1 01)910010 81 09197, 200. 12)107/077 17 41011151591 10039. 

কিন্তু অভিনয় সাফল্যলাভ করিলে ও (গ্রট স্যাশনালের দলটি বেশী দিন একত্র 
রহিল না । অমৃত বাজার পত্রিকা যে আত্মকলই সম্বন্ধে গ্রেট ম্ঠাশনালকে 

সাবধান করিয়াছিলেন, সেই আত্মকলহে দলটি শীপ্বই বিভক্ত হইয়া গেল ! 

১৮৭৪ ২৬এ নবেম্বর তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকায় পরবত্তী 

২৮এ নবেশ্বর তারিখে 'রুদ্রপাল” এবং ২রা ডিসেম্বর বুধবার অমুতলাল 

বন্গর সাহায্য-রজনী উপলক্ষে শিক্রঘংহার, নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া 

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ছুইটি অভিনয় হয় নাই বলিয়া মনে 

হয়ঃ অন্ততঃ প্রথমটি যে হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে । এই সময়েই গ্রেট 

গ্যাশনালের দলে একট! গোল বাধে । গ্িরিশচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতা। হ্রীধৃত 

অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন»_ 

.*লক্মীনারায়ণ চ্বর্তার 'আনন কানন" গীতিনাটাভিনায় দর্শকগণকে শীত কবিয়। 

পঞ্গ্রদ্দায়ও বিশেষ লাভবান হউয়াছিলেন। 

এই সময়ে নগেন্দবাবু একদিন ভুবনবাবুকে বলেন,শ-'ভুষি একখানি এগ্রিমেন্ট পে 

আমাকে লিখিয়। দাও।যগ্যপি আমাকে কখনও মণানেজারের কাঁধা হইতে ছাঁড়াইয়। দাও,-- 

আমকে কুড়ি হাজার টাক ডামেজ দিবে |: ভুঁবনসোহন বাবু এরপ এগ্রিমেন্ট লিখিয়। 

দিতে অন্বীকৃত হওয়ায়। নগেশবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বণ, কিরণচন্জ 

বন্দোপাধা য়। জীযুক্ত অমৃতলল বনু, বাছুমণিঃ কাঁদখিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও 

অভিনেরী সঙ্গে লইয়া চলিয়) যাঁন। ( এৃগরিশচন্,) পু. ১৮৩) 

১৮৭৪১ ২] ডিসেম্বর তারিখের “ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ” পত্রে প্রকাশিত 

একটি সংবাদেও টাকা-পয়সা সংক্রান্ত গগুগোলের ইঙ্গিত আছে। সংবাদটি 
এইরূপ” 

না) 17160/7, 11705571274 0017950080900 কাশ/99 60 ৪৪১ 

0১9 10970 0098 00০10 % 901197)82 8৮ 109 97990 19010091176, 



গ্রেট গ্যাশনাল থিয়েটারে নূতন আয়োজন ১৮৯ 

2050 00979 789 100 1091:1070097109 00 ১8001055 1016176 [9 0৬€170061]. 
109 2180 1701611010179 90109 108110611 [905 ৬1710] 1119 (29091017510 06 

1001196 00011, 11, 89 105 9959, 2 ৪7510611885 0601) 155060 20811751 

0709 107'017010970 01821:2061" 2010118090. 1118 1, 000 1819 9100761191)9101) 

00 2 01/9180 06 61271)9%%19107017 000 01111717191] 91100118110 5 09 
900001)1 06 06121091102; 19 5102160 10 17১9 133. 160,000). /1116001 13 
10701021015 2 95590627511010, 25 1৭ 9%190 110 91919119101 11) ৪ ১০000 

7150159 001001010028 1199 1090) 17000000 60 2লে]]' 061)14. 10) ০0107)6011011 
1) 00 (11926960009 9%6900 01 14, 50000, 

এই সংবাদে অবশ্য নগেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু 

ইহার ল্পদিন পরেই যখন নগেক্দ্রবাবু “গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, 

নাম দিয়া কয়েক জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া বিভিন্ন স্তানে অভিনয় 

করিতে থাকেন তখন মনে হয়ঃ নগেন্দ্রবাবু ও তাহার দলীয় লোকদের গ্রেট 

ন্যাশনাল ত্যাগ করিবার কারণ এইরূপ কোন মতান্তর | 

নগেন্দ্রবাবুর দল পরিশেমে বেঙ্গল থিয়েটারে বোগদান করে। সেজন্য 

উহার পরবর্তী ইতিহাস €বঙ্গল থিয়েটারের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে । কিন্ত 

গ্রুট স্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর যতদিন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিলঃ ততদিনের 

কথা এস্লে বলিয়। লওয়! স্থাবধাঁজনক । 

এ-পর্য্যস্ত যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় গ্রেট শ্তাশন[ল থিয়েটার 

হছাড়িবার পর নগেন্দ্রবাবুর দল প্রথমে চুচুড়ায় অভিনয় করেন ১৮৭৮১ 
১৭এ ডিসেম্বর (রবিবার ) তারিখের *“সাধাবণী” পত্রে দেখিতে পাই,-- 

কলিকাতার নাসাঁনেল থিয়েটর টু'চুডার বারিকে আসিয়। অভিনয় বাব আরগ্ 

করিয়াছেন । গতবধষে আঙসিয়। যাহার! মোহন্ত নাটক দেখাইয়া? পাণধারণকে গীত 
করিয়াছিলেন, এরাই সেই দল। গত ব্ুহম্পতি বারে [২৪এ ডিসেম্বর ] হুগেশনন্দিন। 

অভিনীত হইয়াছিল, গণ রাত্রে “সতা কি কলঙ্কিনীঃ গীতাভিনয় হইয়াছিল । কাল রাত্রিতে 

বুটিশ চন্দননগরের উমাঁচরণ সি-হের বাটাতে 'জামাই বা'রক? অভিনাত হইবে। 

অতঃপর এই দল “গ্রেট ন্যাশনাল অপের। পকাম্পানী”* নামে গঙের 

মাঠের সুপরিচিত লিউইস্ থিয়েটার রয়ালে সতী কি কলক্ষিনী" ও “কিঞ্চিৎ 
জলযোগের অভিনয় করেন। ১৮৭৫) ১২ই জানুয়ারি * মঙ্গলবার ) তারিখের 

£ইংলিশম্যানে” প্রকাশিত একট বিবরণ হইতে জানিতে পারি থে 

এই অভিনয় হয় ৯ই জাগ্য়ারি। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য 
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দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিল৷ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন, 

অভিনয় বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাঁছুমণি, এবং £কিঞ্চিং 
জলযোগে” মাতালের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত 

অভিনয় করেন। মদনমোহন বর্ণের নেতৃত্বে কনসার্টও ভালই হইয়াছিল । 
ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী হাবড়া রেলওয়ে » স্টেজে 

অভিনয় করেন। ১৮৭৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি “সতী কি কলঙ্কিনী* এবং 

৩০এ জানুয়ারি “আনন্দ কানন; ও “ভারতে বন" নাটকের অভিনয় হয়। 

এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও বিবরণ “ইংলিশম্যানে” প্রকাশিত হয়! উহ। 

হইতে আমরা জানিতে পারি সেঃ শেষের দিনের অভিনয়ে খুব জনসমাগম 
হয় এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীর। খুব কুঁতিত্বের সহিত অভিনয় করে । 

১৮৭৫১ ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের “ইংলশম্যানে? বিজ্ঞাপিত হয় যে ১৯এ 

ফেব্রুয়ারি হইতে অপেরা হাউসে অনেকগুলি গীতিনাট্য অভিনীত হইবে 

এবং ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকিবেন । এই 

অভিনয়ে স্ীলোকের ভূমিকা অনেক দেশীয় অভিনেত্রী কতৃক গৃহীত হইবে 

তাহাও জানানে। হয়। ১৯এ ফেব্রুয়ারি «সতী কি কলঙ্কিনী” অভিনীত 

হুইবে বলিয়াও এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে । 

গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত 

হইয়৷ ৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে অভিনয় আরম্ভ করে । 

আবার গ্রেট ন্যাশনালের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। নগেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্ততি দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর ধর্্দাস সুর গ্রেট 

ন্যাশনালের ম্যানেজার ইহইলেন। তিনি পুর্বেেও ম্যানেজার ছিলেন; কিন্তু 

মাঝে কিছুদিনের জনা নগেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার হন। নগেন্্রনাথ 

ভিন্ন দল 'গঠন করিবার কিছুদিন পর পর্যন্ত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন 

নিয়োগীর 'নামে গ্রেট ন্যাশনালের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। 

১৮৭৫, ১৬ই জান্ুপ্লারি তাধিখের বিজ্ঞাপনে আবার ধর্ম্টাস স্থুরের নাম 

দেখা যায় । | 
এই সকল গোলমাল মিটয়। যাইবার পর ১৮৭৪ সনের ১২ই ডিসেম্বর 

গ্রেট স্তাশনালে পক্রসংহার' নাটকের অভিনয় হম । এই নাটকটি উট্রনারায়ণের 



গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নৃতন আয়োজন ১১৬ 

'বেণীসংহার” অবলম্বনে হরলাল রায় কর্তৃক রচিত। খ্যাতনামা অভিনেত্রী 
বিনোদিনী এই নাটকের অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকা লইয়া সর্বপ্রথম 
রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। ,তিনি লিখিয়াছেনঃ_ 

আমন যখন প্রথন খিয়েটারে যাই), তখন রসিক নিয়োগীত গঙ্গার খাটের উপর 

য বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটা'রর রিহাসণল হইত ।...তপন স্বগীয় ধ্ছদাঁস হুর মহাশয় 

মানেজার ছিলেন, ৬অবিনাশ5ন্দ্ কর মহাশয় এ (সষ্ঠান্ট মানেজার ছিলেন। আর বোধ 

হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্গ শিক্ষ। দ্রিতেন। আনার সব মনে পড়ে না। তবে তখন 

বেলবাবু) ম-হন্দ্রবাবুঃ অদ্দেপুবাবু ও গোদালবাবু, ইহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন! 

তধন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কামা করিতেন এবং বর্তমান সময়ে 

সম্মানিত হুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ধ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে 

অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন । ইহার? সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় “বেণী-সংহার" 

[শকদংহার ] পুঞকে একটা ছোট পার্ট দিলেন, সেঁটা দ্রৌপদার একটা সগীর পার্ট, 

অঠি অল্প কথা । তথন বউ প্রস্থত হইলে, নাটাশন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহানর্ল দিতে 

হই | যে দিন উল্ত বউএর ডেস-রিহাসণল হয় নে দিন আমাব তশ ভয় হয় নাই, কেনন1-- 

রিহাসধল বাড়াতিও নাহার দেখি৩। সেগানেও প্রাথ শাহারাভ সকলে এবং ছু চারিজন 

অনা লোকও থাকি ত।."-ইহার কিছুদিন পরহঠ সকলে পরাম্শ করিয়। আমায় হরলাল 

রায়ের «হুমলত। নাটকে হেম্লতার ভুমিক! আটিনয় কারবার জনা শিক্ষ। দিতে 

লাগিলেন ।...এই সময় সার একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেই সঙ্গে মদনমাহশ বণ 

অপের। মাষ্ঠাগ হইয়। থিরেটারে যোগ দিলেন উক্ত অভিনেত্রাত নান কাদখনা দাপী। 

(আনার কথা? ১৩২০) পৃ. ২৩-২৭) 

১৮৭৪১ ১৯এ ডিসেম্বর তারিখেও পিক্রনংহারে'র অভিনয় হয় এবং তাহার 

পরের সপ্তাহে (২৬এ ডিসেম্বর ) বঙ্গের স্বথাবসান” নাটকের অভিনয় হয়। 

এই সময়ে বঙ্গীয় নাট্যণালায় কোন বড় জমিদার ব। রাজ।-মহারাজার 

পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয় করিবার একটা রেওয়াজ হয়। বেঙ্গল খিয়েটারই 

উহ্থার প্রথম পথপ্রদর্শক । ১৮৭৫১ ২র। জান্য়ারি তারিখের অভিনয়-সম্বন্ধে 

গ্রেট ম্ভাশনাল থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি £-- 

7070097 0)9 01511050151)90 ৮০০৬):17)0 10906780880 01 

[013 17116100955, 10158] 10900) ঢা 0০্7097% 

10155019310 73910091 13118৮018, 

[715 17161010995 11]. 1)৩ 105759175115 1)099606 



১৯২ বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 

এইদিন দুর্গাদাস দাসের “শরত্-সরোজিনী' নাটকের * প্রথম অভিনয় হয়; 
অভিনয় খুব সফল এবং উহাতে খুব জনসমাগমও হয় । 

ইহ্থার পর-সপ্তাহে (৯ জানুয়ারি ) উহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়॥ এই 
অভিনয় সম্বন্ধে “অমৃত বাজার পত্ত্িকা” ১৪ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন, 

গত শনিবার এবং তাহার পুব্বেক।র শনিবার রাজিতে গ্রেট স্যাসন্কাল থিয়েটরে 

শরৎ সরোজিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে! ছুঈ দিন রঙ্গ ভূমি লোকে পরিপূর্ণ 

হইয়াছিল। শরৎ সরোজিনী নাটকের ্সভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের 

এই রূপ কৌতুহল ও বাঙত। জন্মিয়াছিল, ঘে শুনিতে পাওয়। যায় ন। কি স্থানাভাব 

প্রযুক্ত চারি পাচ শত লোককে দিঁরিয়! ঘাউতে হইয়াছিল | ছূর্গাদাস বাবু জীবিত 

থাকিলে অদা তাহার কি সুখের দিন হইত । বস্তনঃ নাটক খানি অতি উৎকুষ্ট 
হইয়াছে । আভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল শরৎ সরে।জিনী, সুকুমারী, হরিদাস) সতিলাল ও 

ভগবানের অংশ এুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল! বিনয়ের অংশ ভাল হয় নাউ। 

পঞ্চন আঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কের মভিনঘ জগন্য হইয়াছিল। সভার দশ্য ও বক্তা 

পকুষ্ঠ ভইয়ীছিল। শেষ গভীক্কে্ অভিনয় এত উত্তম তইয়াছিল, যে দর্শক মণ্ডলীর 

অধিকাংশই অঞ ব্নর্জন করিয়াছিলেন নর গ্রেট ভ্ঞাসন্যাল খিয়েটরের 

মানেজরদিগবে অনুরোধ করিতেছি মে ভাভার। ঘন আগামী শনিবার এবং আরও 

দই তিন দিন এ৯ নাটক খানি অভিনয় করেন: দর্শকের কিড় মাত্র অপ্রতুল হইবে ন। 

১৮৭৫১ ১৩ই জানুয়ারি প্যাপ্টোমাইম "ও রাসলীল। প্রদর্শিত হয়! এই 

মভিনয়ে ব্রক্মদেশের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন । এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্তী 

২১এ জানুয়ারি “অযুত বাজার পত্রিক লেখেন» 
গত শনিবার রাত্রিতে গ্রেট নাসন্যাল পিয়েটরে 'পান্টোমাইম) হইয়াছিল । 

দৃগ্ঠগুলি অশ্তি স্বন্পর হইয়াছিল বলিতে হইবে । বন্মার রাজার দূত উপস্থিত 

চিলেন। আগামী শনিবারে শরৎসরোজিনী নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হইবে । 

এবারেও জনত। হইবার সম্ভাবন। । 

২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি নুতন নাটকের অভিনয় হয়। ন্উহ! 

প্রমথনাথ মিত্রের “নগ-নলিনী” | 

» *শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধায়, হেমেজ্্রনাথ দাশগুপ্ত প্রস্তি অনেকে ভ্রমক্রমে 
উপেক্সনাথ দানকে 'শরতসারোজিনী" নাটকের গ্রন্থকার বলিয়ানেন : স্টাপেন্্বাবু নাটক- 
থানির প্রকাশক বটেন । " 



গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পশ্চিম-ভ্রমণ ১৯৩ 

১৮৭৫, ৪ঠা! মার্চ তারিখের £ইংলিশম্যান+ হইতে আমর! জানিতে পারি, 
২৮এ ফেব্রুয়ারি (রবিবার ) হোলকার সদলবলে রাজা হরেন্দ্ররুষ্ের বাড়ি 

গমন করেন। ভিজ্ঞিয়ানাগ্রামের মহারাজা? বেখিয়ার মহারাজকুমার, 
রক্গরাজ-দূতঃ মহীশৃর-বংশ প্রভৃতি সন্রান্ত ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। 
এই উপলক্ষে গ্রেট ন্ঠাশনাল থিয়েটারের অভিনেতার “যেমন কর্্দ তেমনি 

ফল" প্রহসনখানি অভিনয় করেন । অভিনয় দেখিয়া সকলেই খুব সন্থষ্ট হন। 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পশ্চিম-ভ্রমণ 

মার্চ মাসের শেষাশেষি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কতকগুলি ভিনেতা 

গ্রেট ন্যাশনালের নামে অভিনয় করিবার জন্য পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হন। 

এই দলে ধর্দাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর১ অবিনাশ কর? ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী 

প্রভৃতি ছিলেন। ১৩৩১ সালের “রূপ ও রঙ্গ পত্রে প্রকাশিত বিনোদিনীর 

«আমার অভিনেত্রী জীবন শীর্ষক প্রবন্ধে এই পশ্চিম-ভ্রমণের অনেক কথা 

পাওয়া যায়। উহা! হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 

আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিন ননে নে, আমাদের 

থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল। গ্মামাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। মা 

আমায় একলা ছেড়ে দিতেন না, তিনিও আমার সঙ্গে গেলেন। যতদুর *মনে পড়ছে, 

আমাদের প্রথমে দিলীতেই ষাওয়। হয় 1*****দিলীতে অভিনয় সাত আট দিন হয়েছিল | 

স্খানে বড় স্থবিধে হয়নি! তবে আমরা আরও দিন-সাতেক সখানে ছিলাম । 

য। যা দেখবার, আমাদের সব দেখান হয়েছিল 1...,,আমরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে 

রওনা হলাম । [পৃ ৩২০ | % 

জাহোরে আমরা অনেক দ্বিন ছিলাম । তাবে অভিনয় রোজ হ'ত না) বোধ করি 

দ্বশ-বার দ্রিন মাত্র হয়েছিল। নাচগানের বউ-উ সেখানে বেশী চলতঃ নাটকের 

অভিনয় বড় হ'ত ন।। অর্ধেন্দুবাবু সেখানে খুব আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রা্পই বড় বড় 

লোকদের বাড়ি তার নিমস্থপ হ'ত। তারই জন্যে আমানের সেখানে অত বেশী দিন 

থাকৃতে হয়েছিল । আমরা সকলেই কিন্তু সেখানে বেশ আমোদ-আহলাদের মধো ছিলাম 1*+, 
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১৪৪ বঙ্গীয় নাটাশার্লার ইতিহাস 

যাক, ক্রমে আমাদের বিদায় নেবার সময় এল। শেষ অভিবয়ের দিন 

'অর্ধেন্দুবাবু একটি গান বেঁধে দেন, তাঁর একটি লাইন আমার মনে আছে; গানটি এই, 

“লাহোরবাসি, লইতে বিদায় 

থে প্রাণে আমাদের পসকলের-_-» 

গানটি গাওয। হল, 

“নিদয় বিধাতা» কেনরে আমারে, 

ভারতে পাঠালে রমণী করিয়া-_-* 

এই স্থুরে। অভিনয়ের পর একটি সভ। হয়, আমর। সবাই একসঙ্গে দাড়িয়ে 

চোখের জলের মধো লাহোৌরবাসীদের কাছে বিদায় নিই। 

আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভারি মজার বাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ 

মিং বলে একজন মন্ত বড়লোক সেখানে ছিলেন, তাকে সবাই রাজ ব'লে ডাকৃত। 

ভার খেয়াল হল আমায় তিনি বিয়ে ক'রে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ 
পাচ হাজার টাক! দিয়ে দেশে পাগতে চাইলেন, আর এ কথাও বললেন, মা 

যদি সেপানে থাকতে চান। তাতেও তার আপত্তি নেই; মাকে তিনি মাসে ৫০০২ 

ক'রে টাক। দেবেন! ম।ত কেদে অস্থির, ভার ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে 

নেন। ধণ্মদাস বাবু তাকে বুঝিয়ে বললেন, “ন। গো ওর ভত্রলোকঃ ওরা অসদবাবহার 

করবে ন।। আর আমরাও শীগ গির চলে যাচ্ছি, ভয় কি। আমি সিংজীকে দেখেছিলুম। 

খুব সুন্দর, কিন্তুনে ভার ল্খা দাড়ি। দেখেই ভয় হত, আমি ছোটবেল। দাড়িওল' 

লোক মোটেই ধেশতে পারভিন না। হা। একট। কথ। বল। হয় নি,-“সতী কি কলঙ্কিনী'তে 

আসি রাধিক। সেজেছিলাম, সেই নাজে আমায় দেখে ঠার বিয়ে করতে খেয়াল হয়েছিল । 

শষট। গল্পের মতউ হ'ল, আমাদের বিয়ে আর হ'ল না। 

এ ত সামান্ত টাক।,-আনার এই অভিনেত্রীজীবনে ছু-তিনব।র পঞ্চাশ 

হাজার টাক। আমার হাতে এপেছিপ. থিয়েটারের মায়ায় ৩1 আমি ধুলোর মঠ দূরে 

নিঙ্গেপ করেছিলাম 1... 

লাহোর থেকে আমএ। গিবাট খাউ * সেখানে মাত্র তিন দ্দিন অভিনয় হয়েছিল । 
*** পৃ ৩৬১৬৩ ] 

নিরটি থেকে লক্ষ ঘাবার মাঝখানে দিন-কত্ আমরা আগ্রায় “প্লে করি, আগ্রায় 
আমর! বেশী দিন ছিলাম না । ৫বোধ ভয় সেপানে টিকিট বিক্রয় বড় বেশী হত না। মাত্র তিন 

চার দিন আমর। আগ্রীয় ছিলাম । ঘাত্রে অভিনয় হ'ত, আর দিনের বেলায় আমাদের 
' কাজ ছিল, তাজমহল; যমুনীর ধার, আর বড় বড় সব বাড়ি দেখে বেড়ান । ধণ্মদীস বাবু এবং 
অবিনাশ বাবু আমাদের এই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন ; তাদের উপর নির্ভর করে 



গ্রেট ন্যাম্মদাল থিল্পেটারের পশ্চিম-ভ্রমণ ৯৫ 
আমর। যেমন বিদ্দেশে গেছিলাম+ তারাও তেমনি যঙ করে আম্ধদের-সব দ্রেখিয়ে শুনিয়ে 

নিয়ে বেড়াতেন। তাদের বাবারে কোন দোষ ধরবার ছিল না। আগ্রা অভিনয় 

করবার সময়ই কথ উঠলো, বৃন্দাবনের এত কাঁছে এসে, গোবিন্ঞ্রা না দেখে দেশে ফেরাট? 

নিতান্তই অ-হিন্ুর মত গ্হয়। কাজেই দলের সকলেরই মত হু'ল, লক্ষে মাবার আগে 
একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়াই উচিত। যেমনি কথা উঠলো, তেমবি সঙ্গে সঙ্গে 

বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তখন আগ্র। থেকে বৃন্দাবন যাবার রেল হয় নি। আমাদের সব 

উটের গাড়ীতেই যেতে হ'ল । ছুপুর বেল। খেয়ে-দেয়ে গাড়ীতে উঠলেম । উটের গাড়ীখান। 

দোতল। ছিল, আমি ত আগেই দোতলার ওপর উঠে বসলাম $ লক্ষ্মী নারায়ণী 

আম।র সঙ্গেই ওপরে এসে বল্ল । মা, ক্ষেতুদিদি এরা সব নীচেই বন্লো- _কাঁদস্থিনীও 

তাদের সঙ্গে বনূলো, তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, তিনি একটু গম্ভীর হয়েই 

থাকতেন, একে গায়িক।, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী, যাক-_তারপর সমস্ত 

দিন-রাত হটর-হটর ক'রে উটের-গাড়ীর ঝাকুনি খেয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বৃন্দাবনে 

পৌছান গেল । যাবার সময় পথে নকলের কি আন্না, দেবদর্শনের জগ্ত নকলের কি 

উত্সাহ 1.১, 

বৃন্দাবনধাম থেকে পরদিনই আমগা। সেউ উটের গাড়া চড়ে আবার আগ্রায় 

ফিরলাম | সেখানে একরাক্ি বিশ্রাম করে আমরা লক্ষৌয়ে রওন। হলাম | 
| পৃ. ৩৯৩-৯৪ ] 

ঞ্রভবৃন্দাবনধাম থেকে পর দিনই আগ্রায় ফিরে এসে একরানিন বিশ্রাম করা হল। 

তারপর আমরা সদলবলে লঙক্ষৌ যাত্র। করলাম । আমাদের যাবার অশগে সেখানে 

আমাদের একজন লোককে পাঠানো! হয়েছিল, সে গিয়ে আমাদের জন্তে একটা বাস। 

ঠিক ক'রে রেখেছিল । আমর] গিয়ে ত সেখানে উঠলাম ! সেপানে ছত্রমঞ্জিলে ধন্দদীস 

বাবু সিন খাটিয়ে এক রকম করে স্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল। 

কল্কাতার নামজাদ! ম্তাসান্তাল থিয়েটার অভিনয় করতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে 

লোক ছুটে আস্তে লাগল, থিয়েটার দেখবার জন্তে মারামারি পড়ে গেল। মস্ত বড় এক 

বাড়ির মধো আমাদের ই্েজ বাধা হয়েছিল । চারদিকে গাসের আলে। জ্বলছিল, সমস্ত 

বাড়িটা লৌকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল । 

প্রথম দিন লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তারপর একথা নিঞ্জুপেরাঃ 'ত্ী কি কলঙ্কিনী।, 

কি “কামিনীকুঞ্ এমনই একখানি কি অপেরা ; এইপদু-থানি অপেরাই বেশী হ'ত। 
ভু-দিন অভিনয় করবার পর একদিন বিশ্রাম করবার প্রান্ত অভিনয় বন্ধ রইল। 

সেদিন আমর বেড়াতে বার হলাম । কত বাগান, বেগম মহল. আমর। দেখে বেঞতে 



১৯৬ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

পরদ্দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন ক'রে আসা হল। যত সব বড় বড় সাহেব 

মেম ও ওখানকার যত সব বড় লোক, সবই সে-দিন থিয়েটার দেখতে আন্বেন। 

তাই স্থির কর! হ'ল, 'নীলদর্পণ অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির 

অভিনয় সব চেয়ে হুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জম্ত | সে নাটকখাঁনি অভিনয় করবার সময় 

সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজন। ! 

নীলমাধব বাবু কর্ত। সাজন্তেন। নবীনমাধব সাঁজতেন মহেন্দ্র বাবু। বিন্দুমাধৰ 

ভোলানাথ ঝুলে একজন নতুন লোক। উড সাহেব অর্ধেন্ুবাবুং তোরাব মতিলাল 

কর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশ বাবু দেখতে অতি 

সন্বর ছিলেন, তার ওপর তীর হ্বতাবটা ছিল একটু কাট্কাট মারমার গৌয়ার- 
গোবিন্দ-গোছের, তাষ্ট নীলকৃঠির সেই নির্দায় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাকে ডংরি 

হুঙ্জর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত, হা! সত্িকারেরই রোগ সাহেব। আর মানাত 

উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে-_-আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ীয় দশাসষ্ চেহীর1। 

তাঁর পর মতিলাল সুরের তোরাব, দে তোরাৰ আর হ'ল না। যেমন তাকে মানাত, 

অভিনয়ও করতেন তিনি তেমন হ্ুন্দর। বিন্দুমাধবটি ভালমানুষ। কর্ডাও নিরীহ 

গোছের লোক । 

ফিমেল পার্টে-_ক্ষেতুদিদি সাবিত্রী, কাদন্থিনী সৈরিত্ধী, আমি সরলা, লক্ষ্মী 

ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়লী। 

পশ্চিমে আরও কজায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষৌয়ের এই ঘের 

বাড়িতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই । 

সেদিন বাড়ি একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বর্ড সাহেব মেম অনেক 

এসেছিলেন, তাদের সংখাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ । 

মুসলমীন আনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী পুব কম। 

অভিনয় ত আরম্ভ হল। হা! ভাল কথা, সেদিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল 

উংরাজীতে, এবং চার? সঙ্গে দ্-চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়। হয়েছিল। 

আমাদের সেদিন যেন £কমন ভয়-ভয় করছিল,--কিস্ত অভিনয় তই এগিয়ে যেতে 

লাগল, আমাদের সে ভূয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় 

করতে লাগলাম । 

ক্রমে সে দৃপ্ঠটা এল) রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে প্রীড়ন করছে, আর 
ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার ক'রে বলছে, "ও সাহেব, 

তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।, তারপর তোরাব 

এসে রোগ সাহেবের গল! টিপে ধরে .হাট্র গুতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, 
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অমনই সাহেব-দর্শকদের মধো একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সব সাহেবের! উঠে ফাড়াল, 

পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জম। হ'তে লাগল--সে একট! 

কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোর! তরওয়াল ন! খুলে ষ্টেজেপ ওপর লাফিয়ে 

পড়তে এল। আর পাঁচ জনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, 
কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল, _-আর আমাদের সে কি কাপুনি, 

আর কান্না! ভাবলাম, আর রক্ষে নাউ, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে! 

বাক্, কতক সাহেব চলে গেল, যার তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের ওপর উঠে এল, 

তাদের আর পাঁচজন ঠেকাতে লাগল । মাজিষ্ট্রেটে তখনই কেল্লা লোক পাঠিয়ে 

এক দল সৈম্ত নিয়ে এলেন,*-সে যে কি বাপার তা আয় কি ৰল্ব। সৈন্য 

আন্তে তখন গোলমাল কতকটা ঠাণ্ডা হ'ল। মাজিষ্রেট সাহেব তখনই অভিনয় 

বন্ধ ক'রে দিলেন এবং মাানেজারকে ডেকে পাঠালেন । কোথায় ধন্মদাঁস বাবু চারিদিকে 

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুজেই পাওয়া যাঁয় না; অনেক 
খোজাখুজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নাচে তিনি চুপ ক'রে 

বসে আছেন। কান্তিক পাল ত ঠাকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন ৮-তিনি 

কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ভ ছেড়ে বেরূলেন না, তখন সহকারী 

মানেজার অবিনাশ বাবু; অপ্ধেপ্নু বাবুকে সঙ্গে নিয়ে মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের সামনে 
গিষে হাজির হলেন। 

মাজিষ্ট্রেটে সাহেব ঝলে দিলেন, “এখানে আর অভিনয় ক'রে কাজ নেই, পুলিস 
সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাপের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন আজ রাতে 

সেখানে পুলিস পাহার। দেবে । সাহেবের ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের 

থেকেই কাজ নেউ ।; 

আমর] ত ছুরগী নাম করতে করতে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হলাম। 

অনেক অভিনেতাও আমাদের গাড়ীর পেছন পেছন একা ক'রে আন্তে লাগলেন । 

নিন ড্রেস সব সেইথানেই পাড়ে রইল) অবগ্য পুলিসের দরজন্মায়। ঠিক হ'ল; সকালে 

এসে নব জিন্যিপত্র নিয়ে যাওয়া হবে । পু 

কোন বুকমে হাপাতে হাপাতে বাসায় এসে পড়লান। (সছাই বুকের কাপুনি 

কিআর যার ! খাওয়া-দাওয়। মাথায় উঠে গেল, অনেকে কিছু খেলে না। সকালে 
কখন কি ক'রে কলকাতায় ফের! যাবে, তারই গরামর্শ হ'তে লাগল । সেরাতটা আর 

কারু চোখে ঘুম এল না, ঘুম কি আর আসে !* রি 

সকাল বেল। উঠে, ধশ্বদাস বাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে চলে গেলেন ! সির্ন ড্রেস 

দ্বেখে আসবার কথা! উঠল। ধর্সাদ্দান বাবু বললেন, 'আমি ওখানে আর যাচ্ছি ন! 
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দিস ড্রেস থাক পড়ে” সেখানে যে-সমন্ত প্রবাসা বাঙ্গাল! ছিলেন, তার। আঁমাদের 

সুব সাহাধা করেছিলেন । হারা নিজের! কুলি পাঠিয়ে দিন ড্রেস সব বানিয়ে বেঁধে ছ্টদে 

লাগেজ ক'রে দিলেন! ঠাদের ভারি ইচ্ছে ছিল আরও হ্র-এক দ্রিন এখানে অভিনয় হয়, 

তার। সব স্টেশনে এনে লে-কথাও বললেন। “ষ্টশনের ষ্াঠে স্টেজ বেধে আপনার! 

আরও দুটো! দিন অভিনয় করুন।, কিন্তু কেউ আর সেখানে থাকতে রাজ্তি 
হলেন না 1**শ পৃ. ৪২৭২৯] 

উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হয়, লক্ষৌয়ে “নীলদর্পণ” নাটকের 

অভিনয় একদিন মাত্র হয় এবং সেইদিনই এই গগুগোল হয়। কিন্তু “সাধারণী' 
পত্রিকায় প্রকাশিত সমকালীন একটি সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে লক্ষৌয়ে 

নীলদর্পণের অভিনয় ইহার পূর্বেও অন্ততঃ একবার হইয়াছিল। নিয়ে 
১৮৭৫ সনের ৩১এ মে তারিখের “সাধারণী” হইতে যে বিবরণটি উদ্ধৃত 

হইল তাহাতে গোলমালের কোন উল্লেখ নাই। বিনোদিনী যে-ঘটনা 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহ “সাধারনী'তে বিবৃত অভিনয়ের দিন ঘটিয়া থাকিলে 

নিশ্চয়ই উহার কোন-নাকোন উল্লেখ সেই পত্রিকায় থাকিত। সেজন্য 

মনে হয় লক্ষৌয়ে «*নীলদর্পণ” নাটকের মভিনয় একাধিক বার হইয়াছিল । 

“সাধারণী'তে প্রকাশিত বিবরণটি এইরূপ+_ 

নাটকাভিনয়। লক্ষৌয়ে |__লক্ষয়ে স্তাঁশান্ঠাল থিয়েটরের দ্বার সতী কি কলঙ্ছিনী 
' উৎকৃষ্ট প্রণালীতে অভিনীত হইয়াছে ।...অভিনেতাদদের সহিত 9000816 ছিল না। 

রমণী কণ্ঠনি:স্থত তানলয়-বিশুদ্ধ দেশীয় গীত শ্রবণান্তর কর্কশ নিনাদী ইংরাজি বা, 

জ্রতি-স্ুথকর হয় ন11..*কৃষ্ণের স্বর কিছু ককশ বোধ হইয়াছিল। কুটিল! অতি উৎকৃষ্ট 

১ বূপে অভিনয্থ করিয়াছিল। অভিনেত্ গণের মধো যিনি কুটিল! সাজিয়৷ ছিলেন, 

তাহাকেই সর্বব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণের কালী মূর্তি পরিগ্রহণ হুকৌশলে সম্পন্ন 

হইয়াছিল । এই সময়ে বাস্তবিক আমরা আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরিচ্ছদ পরিপাঁটি 

হইয়াছিল । রি 

ইহার *পর “ভারত মীতার বিলাপ অভিনীত হয় ! কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে অভিনীত 

হয় নাই, মধো অনেকাংশ পরিতাঁগ করিয়। অল্লেতেই সমাপ্ত কর] হইয়াছিল। বোধ হয় 

রাত্রি অধিক হইয়াছিল*বলিয়।। যাহ! ছউক যত দূর হটয়াছিলঃ তাহাতে বলিতে পারি ষে, 

এন্দ হয় নাই ; তন্মধো শেষের ভৈরবীর গীতটা (যাহ। “হিন্দুধশ্মের শ্রেষ্ঠত1' হইতে গ্রহণ 

কর] হইয়াছে ) অতিশয় মিষ্ট হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ “ভারত সঙ্গীত” সন্দ গীত হয় নাই;*** | 
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অত:পর নীলদর্পণ সম্বন্দে কিঞ্চিৎ বল কর্তবা ।.**সাধু চরণের অভিনয় ভাল 

হয় নাই,***। উড. সাহেবের অভিনয় যার পর নাই উত্তম হইয়াছিল,*..। নবীন মাধবকে 

পগ্ডিত মহাশয় অথব। গুরুপুরে বলিয়। বোধ হইয়াছিল, কারণ সাহার কথ বার্ধ। সেই রূপের 

বোধ হইতে লাগিল | পর্দা ময়রাণীর অভিনয় মন্দ হয নাউ,...উহাদের সহিত লোক অল্প 

থাকায় দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্গে ৪টা বালক, এবং ২ জন পগ্ডিতের অবতারণা কর 

হয় নাই ।..*.নবীন মাধবের অভিনয় ভাল হয় নাই। লোকে দৃষ্টি করিয়! বলিলেন যে, 

দোষইত সমন্ত, তবে অভিনয় নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এই লকল 

দোষ সত্বেও অভিনয় উত্তম হইয়াছে । জ্্রীলোক দিগের মধো আদরী, সৈরিদ্ধণ। ক্ষেত্রমণি 

এবং রেবতীর অভিনয় অতিশয় মনোহর হইয়াছিল | সাবিত্রীর অভিনয় ভাল হইয়াভিল, 

কিন্ত উনিই যে পূর্বেবে আদরী সাজিয়! ছিলেন, উহা স্পষ্ট অনুভূত হইল । রোগ ও উড 

সাহেবের বিশেষত: দ্বিতীয়ের যদি সাজ ভাল হইত; তাহা। হলে উঁহ।দের অভিনয় সর্ধ্বাঙ্গ 

গন্দর হইত । “তভাবপ, রাইচরণ, গোপীনাথ উহাদেরও অভিনয়ে লোক মোহিত 

হইয়াছিল । 

ধর্মদাস নুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনালের একটি অংশ যখন পশ্চিমে 

অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন মূল গ্রেট ন্যাশনাল কলিকাতায় অভিনয় 

করিতেছ্িল। বিখ্যাত অভিনেতা! মহেন্্রলাল বস্থু সে-সময়ে এই নাট্যশালার 

“অস্থারী ম্যানেজার” ছিলেন । এই কয় মাসের মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে 

যেসকল অভিনয় হয় তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি £--সধবার একাদশী 

( ২৭ মার্চ ), নয়শে। রূপেয়া (১০ এশ্ডিল ) তিলোভ্মাসম্ভব ( ১৭ এপ্পিল ) 

সাক্ষাৎ-দর্পণ (২৪ এপ্রিল) ও নন্দন কানন (৮ মে)। 

মে মাসের মাঝামাঝি ধর্দদাস সুর প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

এই উপলক্ষে ১৮৭৫১ ১৫ই মে তারিখের “ইংলিশম্যানে” নিষ্বোদ্ধত বিজ্ঞাপনটি 

প্রকাশিত হয়, 
গ])০ 10011101701 1110 (1010119075,1500915 1215102 ন0 00805 810%899001 

1001101717911088 11) 1)61181, 14918010000. 90 1950121)15% 1)011060. 12 (109 
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মদনমোহন বর্শের প্রসঙ্গে একটি কথ উল্লেখ কর! প্রয়োজন । “তিনি 

কাদদ্িনী নামে একটি অভিনেত্রীকে লইয়া ইতিপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে 
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যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আবার গ্রেট ন্যাশনালে ফিরিয়া 
আসেন। 

১৮৭৫ সনের ওরা জুলাই তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মহেন্ত্রলাল বন্থুর 
«পদ্মিনী” নাটকের অভিনয় হয়। ঁ তারিখের *ইংলিশম্যানে' প্রকাশ, 
এই অভিনয় মহেন্ত্রবাবুর সাহাধ্যার্থ হয়ঃ এবং মহেন্ত্রলাল নিজে ভীমসিংহের 

ভূমিক৷ গ্রহণ করেন ; আলাউদ্দীনের ভূমিকা গ্রহণ করেন গোপালচন্ত্র 
মন্ভুমদার । এই নাটকের শেষে জনপ্রিয় অভিনেত্া যাছুমণি “ভারত-সঙ্গীত" 

গান করেন। 

দি ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার 

ইহার অল্পদিন পরেই গ্রেট ন্ঠাশনাল থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 

পরিবর্তন হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভূবনমোহন নিয়োগী স্বত্বাধিকারী হইলেও 

ধর্মদাস স্থুরই উহার কর্ধুকর্তা ছিলেন । আগষ্ট মাস হইতে ভুবনবাবু ধর্মদাস 
স্থরের হাত হইতে কাঁ্যভার অপসারিত করিয়া রঙ্গমঞ্চ শ্যামপুকুর-নিবাসী 

কষ্ণণন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইজারা দেন। ১৮৭৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের 

£ইংলিশম্যান, পত্রিকায় দেখিতে পাই,_ 

চা 0 &1 বি হঞগা তত 70159 21703980010 90591 109511100, 

০৬090 05 13900 131)01080, 5101191) 190৮1, 1085 09970) 198%8909 ০08৮ (0 

[38800 101918059 101020 13910201, 2007 0719 95901115009 10111119010 220 

90000639111 019209,, 1১80170101, 07 019 ৪৪] 01 13908901787), 11] 106 

[001011090 11009]. 070 1112798261709101 01 38107 11017910010 19111 7309০... 

এই ব্যবস্থা-পরিবর্নের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীধৃত অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 
রচিত «গিরিশচন্দ্র পুস্তকে আছে । অবিনাশবাবু বলেন,_- 

**মে মাসের মাঝামাঝি ধর্মদাস বাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়। আসেন। 

সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপণ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষত; লাহোরে কাশ্দীরের 

মহারাজের সম্মুধখে অভিনয় করিয়া গ্রেট স্তাসান্তাল সম্প্রদার যেরূপ অধিক অর্থ 

পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিরার, শ্বচ্ছ পাথর প্রসৃতি বহুমূল্য পুর্ষার লাভ 
করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইহার! খিরেটারের মালিক তুবনমোহন বাবুকে 
যৎসামাস্ত অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহার ম্বরূপ একথানি অল্পমূলোর রুমাল ও 



দি ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার ২০১ 

একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সত রহসা প্রকাশ 

হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকদান ও হিসাঁবপত্রের গোলমাল উতাদি নানা কারণে 

বিরক্ত হউয়। ভুবনমোহন বাবু আগস্ট মাস ( ১৮৭৫ থৃঃ) হইতে শ্তামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণণন 

বন্দোপাধায়কে থিয়েটার লিজ প্রদ্দান করেন। কৃষ্ণধন বাবু থিয়েটারের ইওিয়াঁন 
নাসান্যাল থিয়েটার? নামকরণ পুর্ববক মহেল্্রলাল বস্থুকে মানেজার কবিয় থিয়েটাব 

চালাইতে আরম্ভ করেন ১ ...€ পৃ. ১৮৪-৮৫ ) 

এই সময় ধর্ম্মদাস স্থুর ও আরও কয়েক জন অভিনেতা গ্রেট স্তাশনাল 

থিয়েটার হইতে কিছুপিনের জন্ঠ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার। “দি নিউ এরিয়ান 

( লেট্ শ্ঠাখনাল ) [থয়েটার' নাম লইয়' ১৮৭৫১ ১৪ই আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল 

খিয়েগারে অবতীর্ণ হন । বেঙ্গল থিয়েটারের বিবরণে একথার উল্লেখ করা 

হহয়াছে। 

মহেন্্লাল বস্তুর অধ্যক্ষতার ১৮৭৫ সনের ৭ই আগস্ট তাত্রিখে «পগ্মিনী, 

নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপনেও থিয়েটারের নাম “গ্রট 

ন্যাশনাল” বলিয়াই পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী ১৪ই আগস্ট তারিখের 

£ইংলিশম্যানে” 'শরৎ-সরোজিনী” নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে নে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 

হয় তাহাতে থিয়েটারের নাম 1105 1170) (1969 ০7621) 10101181 

1753901  বলিয়া দেওয়া আছে । ১৭ই আগস্ট তারিখের £ইংলিশম্যানে" 

শবৎসরোজিনী মভিনয়ের £“ন বিবরণ বাহির হয় তাহার নংশ-বিশেষ 

উদ্ধত করিতেছি 

[116 10110/1706 801078 250 991759359 06১8)$8 2100019] 7))0101101) :-- 
[39197 1101,67)070 1491 13096 (791)799017117)6,-4701 17177707), 150121701080)075 
3809711, 415851011007 1 1317000 089101 8100: 1051)9178711001-, 0109 
80100911999, 15601070101, 09567"598 107'8190, 

ইহার পর এই নূতন নাট্যশালায় “নীলদর্পণ” অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের 

তারিখ ১৮৭৫ সনের ২১এ আগষ্ট । বিজ্ঞাপনে আছে--“৮/10) ৪1) 906279]% 

06৬/ 088.৮ এই সময়েই অমৃতলাল বস্তু বেঙ্গল খিয়েটার হইতে আসিয়া 

ভি্িয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে” যোগদান করেন .বলিয়। মনে ইয়। বিনোদিনী 

্টাহার আত্মকথায় লিখিয়াছেনঃ-- * 

তখন নীলদর্গণের অভিনয় খুব সমারোছে চলছিল। সেই সময় ওনিবাবু (শ্রীযুক্ত 

অমনুতলাল বন্থ ) আমাদের থিয়েটারে এলেন. 'গর জাগে ত তাকে দেখিনি, শ্ুন্লান ইনি 

৫ 
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জোড়ানাকোর সান্নাল-বাড়িতে যে থিয়েটার হয় তাতে নীলবর্পণে ছোট-বৌ সাঞজতেন। 

এবারে আমাদের এখানে ঠাকে আর সেই ছোট কোটি সাজতে হ'ল নী? সাজলেন ভার 

স্বামী বিশ্দুমাধব | 

'নীলদর্পণ” অভিনয়ের ছুই দিন পরে--২৩এ আগষ্ট তারিখে স্থুকুমারী 

দত্তের * সাহায্য-রজনী উপলক্ষে “অপূর্ব সতী অভিনীত হয়। পরবর্তী 
৪ঠ| সেপ্টেম্বর ও ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে যথাক্রমে দুইখানি নূতন নাটক 
অভিনীত হয় ; নাটক ছুইখানির নাম “ডাক্তার বাবু, ও «কনকপন্প”। 

১৮৭৫, ৬ই নবেম্বর ইগিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমচন্দ্রের পত্রসংহার' 

অভিনীত হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। পুজাবকাশের পর ইগিয়ান 

স্যাশনালে ইহাই প্রথম অভিনয়ঃ কারণ বিজ্ঞাপনে “৫1701 099008 127৮ 
দেখিতেছি । খুব সম্ভব উহার অব্যবহিত পরেই এই থিয়েটারে আর একটি 

পরিবর্তন হয় । পুর্ববেই বলা হইয়াছে, ১৮৭৫ সনের আগষ্ট মাসে শ্যামপুকুরের 
কুষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় «গ্রট ন্যাশনাল থিয়েটারঠ ইজার। লন। এযুত 

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঘগরিশচন্দ্র পুস্তকে লিখিয়াছেন,- 

চারিমাস যাইতে ন। যাইতে লাভ হওয়1 দূরে থাকুক; তিনি [ কৃষ্ণবন বাবু ] খণগ্রণ্ঃ 

হইয়। পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়। পযান্ত দিতে পারিলেন ন)। ভুবনমোহন বাবু বাঁধা 
হইয়ণ পুনরায় থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন । 

এবার গ্রেট নাসান্যালের ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস [হাইকোর্টের 

সুপ্রাসিদ্ধ উকীল গ্রানাথ দাসের পুত্র ] এবং মানেজার হইলেন নাটাচাধা প্ীযুক্ত অমৃতলাল 

বহ্গ। (পৃ. ১৮৫) 

* এই অভিনেত্র।টি প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটার প্র-বশ কবেন। তখন তাহার নাম ছিল 

গোলাপ। শরৎ্সরোজিনী নাটকে তিনি “হকুন্ার।র ডানিক। অতিশয় কু'তহের সহিত 
অভিনয় করিয়াছিলেন বলয় সকলে তাহাকে “স্ুকুমারা? নাম পিযাছিল। ১৮৭৫ ০নের প্রথন 
দিবে উপেন্দ্রনাথ দাসের চেষ্টায় গ্রেট না।শন।ল ।খয়েটারের অনাতম আভনেতা খোষ্ট বিহারী 

দত্তের সহিত ঠাহার বিবাহ হয়.। ১৮৭৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি ( শুক্রবার ) তারখের £এডুখেশন 
শেজেট' পত্রে পাই 

সাপ্তাহিক সংবাদ ।...প্রতিধ্বনি বলেন, গ্রেট-না1সনেল থিয়েটারের অভিনেত্রী ঞ্রীমতা 
গোলাপমোহিন্ীর সাহও উক্ত নাটাশালার অন্তর অভিনেত। গ্ীযুক্ত গোষ্ঠ [বহারী 
দ্ত্তর বিবাহ ১৮৭২ অন্দের তিন আইন অনুসারে আগাশী মঙ্গলবার নির্ববাহ হইবে, 
এমত কথ। আছে। 



গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ও থিয়েটার-সংক্রান্ত নূতন আইন 

১৮৭৫৯ ২৩এ ডিসেম্বর তারিখের “অনুত বাঁজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
বিজ্ঞাপনে দেখা যায়ঃ এই নাট্যশালার £ইগিয়ান ন্যানাল থিয়েটার নাম 

উঠিয়া! পুর্বনাম আবার ফিরিয়। আসিয়াছে । স্থতরাং মনে হয়ঃ এই সময়েই 

ব্যবস্থ৷ পরিবর্তন ঘটে । যে-বিজ্ঞাপনটির কথা৷ বলিলাম তাহা এইরূপ৮-- 

01347 71051, 21211 

99179300171 41175100811 

২9081095900) 1)00911)))01 1951, 

হীরক চূর্ণ নাটক 

[177 1াদ)বাতা) 010৮1 11 

019 51111109019 01 171/1077711056171, 200? | 01৪ 

[0010081)191)00 ভা] 179 1975091000 1 

£00. ৪0010100521 0) 2018 900 
01 11101019310. 

17115151/ 61211 92 1116 

প]10 90011701" 0111015911 1089 17 

10 (900,111) % 1701 

& | 

9011'98১658 

৭426 5 

0011 009010000 

« 10 $1)0 1019. 

এ গু 
শৃতী :% ইহাই তাহার প্রথম নাটক-রচন! 1 

'হীরকচর্ণ' নাটকটির বিষয় গ* প্র 

2 ।ইকোয়াড়ের সিংহাপন-চ্যুতি | 
ইহার পর ১৮৭৫, ৩ ১এ ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাণনালে দর্গাদাস 

€ রে শা" টু | দাসের *সথরেন্্-বিনে নী" নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে 

মারী দত বি ৬ 
৪ নাঁধিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন । 

পর বং” 

“পর ( ১৮৭৬ ) ৮ইজান্ুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বেলেটার 

টা 4 ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের প্রকৃত বন্ধু নাটক" অভিনী্ঞ্য় । বিনোদিনী 

তা 
৫ 

মার অভিনেত্রী জীবন” প্রবন্ধে লিখিয়াঞ্থেন৮-- 

* ইহা প্রচাশিত হইলে ১৮৭৫ সনের ১৭ জুন 'অমৃত বাজার পাঁজক॥ লিখিয়াছিলেস।-_ 

হীরক চূর্ণ, অথবা গাউকোস্সাড় নাটক, নূতন নংস্ত যন, মূল্য ৪০ আলা। শর 

কারের নাম নাউ, কিন্তু তাহার নিজেন্ম মুখে গুনিয়াছি ভাহার নাঁম অধুতসাল বন 

এবং তাহাকে আমর। একজন খাতাপন্ন আক্টর স্ছলিয়। জানি ।*" 
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হেমলতার পর আমাদের যে নুতন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম “প্রকৃত 
রগ্ধু' । এ নাটকে নায়ক সাঁজলেন, স্বর্গায় মাধু বাবু । এ'র পুরা নাম, বাবু রাধামাধন 
কর। ইনি প্রসিদ্ধ ডাঃ ৬ আর. জি. করের ভাই। আমি ষখন থিয়েটারে যাই, 

হখন এই মাধু বারও আমাঞ্জর একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি অভিনেতাও 

ছিলেন ভাল; সুগায়কও ছিলেন! শিক্ষক ব'লেও এ'র খাতি ছিল খুব। মাধু বাবু 

নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা । (কপ ও রঙ্গ, ১৮ মাঘ ১৩৩১) 

প্রকৃত বন্ধু" নাটক অভিনয় হইবার পরের তিন সপ্তাহে গ্রেই ন্যাশনাল 

থিয়েটারে জ্যোতিরিক্্নাথের “সরোজিনী” নাটকের এবং ৫ই ও ১২ই ফ্রেক্রুয়ারি 

“বিদ্যান্ছন্দর” নাটকের অভিনয় হয় । উহার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯এ 

ফ্রেক্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে যে অভিনয় হয়) উহা! বঙ্গীয় নাটশালার ইতিহাসে 

একটি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ এই অভিনয়ের ফলে গবন্মেন্ট নাট্যশালাকে 

দমন করিবার জন্য আইন করেন । 

ঘটনাটি এই । সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে কলিকাতায় 

আমিলে ১৮৭৬ জনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় হাইকোটের লব্জপ্রতিষ্ঠ 

উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাহাকে নিজের বাড়িতে আহ্বান করেন। 

ঘুবরাজ তাহার ভবানীপুরের বাড়িতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণা 
ও অন্যান্য মহিলার! তাহাকে এঙ্খধবনি ও হুলুধ্বনি কিয়া ভারতীয় প্রথায় 

বরণ করেন । * এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী-সমাজে অত্যন্ত 

আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং কাগজে অনেক লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয় । 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাজীমাৎ শীর্ষক কবিত। এই উপলক্ষ্যেই লেখা। 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়। একখান! প্রহসন 

অভিনয় করে । প্রহসনখানির নাম “গজদানন্দ ও যুবরাজ+। ১৮৭৬ সনের 

*]19 1058] 11121817999 009 142710901 8195 6101) 9 279 1010. 

(0 006 7991090099 ০01 009 11007018 1380 08000909170 11011, 18101101097 
06 609 1360889] 0000001]' 800. 1017101 9০911100106 1১198067, 80000170810100, 
2706000 0011914, 05 1007 11121070598 070 13901) 01 13180108190. 110 
7909019 10189138006. 4, 17006 007067 01 3908811 0901995800 8119 
00710160990. 9 (19 10056 901 6১০ 1390 (0 80৪. 7019 70581 17151071939, 

[009,191 0 ৪00 101070760, 3 চোপু0090. 0010080 দি সিএডা9াত 00 
09019 019 70006 60 17)559 210. 1095; 01 0119 139708511 £970970% 1110.7--71)7 
178/122)7 25770? [0 4805. 0,156 
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১৯এ ফেব্রুয়ারি শনিবার “সরোজিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর এই 

প্রহসনথানিও অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয়ে খুব জনসমাগম হয় এবং 

পরবর্তী বুধবারে ( ২৩ ফেব্রুয়ারি ) গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার অমুতলাল 
বস্থর সাহাধ্যার্থ “দ্তী' কি কলঙ্কিনী” ও £গজদানন্দ অভিনয়ের বিজ্ঞাপন 
দেওয়। হয়। কিন্তু সেদিন «“গজদানন্ব ভিন্ন নামে ও আকারে অভিনীত 

হয় বলিয়া একজন দর্শক উল্লেখ করিয়াছেন ।” কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় 

হইবার পরই একজন সন্ত্রান্ত ও রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হীন প্রতিপন্ন 

করিবার জন্য পুলিস হইতে এহ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়! দেওয়! 

হয়। ২৬এ ফ্রেব্রুয়ারি তারিখে “কর্ণাটকুমার নাটক, এবং গগজদানন্দ ও. 

যুবরাজ” প্রহ্সনটিকে “হনুমান চরিত্র” নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় কর! 

হইল | অভিনয়-শেষে থিয়েটারের ডিরেক্টর টউপেন্দ্রনাথ দাস ইংরেজীতে 
একটি বগ্ততা করিলেন। ১৮৭৬, ৩রা মা্চ তারিখের “ভারত-সংস্কারক" 

পত্রে প্রকাশ, 
হ্যাসন্ত।ল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামখ যে উতর ক্রচর নাটব 

প্রল্বুত হয়, পুলিসের রক্তচক্ষু দেখিয়া)! নাটাশ।লার অধাক্ষগণ তাহ অভিনয় করিতে 

্ণস্ক হন: যুবরাজকে দিল্লীগ্কর হেরাঙ্গজিবের পুর এবং গজদানন্দকে হনুনান বলিয়। 

প্রকারা স্তরে সেট নাটক অভিনীত হইয়াছে । খাহাহউক এপ নাটকের গন্য গবর্ণমেন্টও 

নদ্ব্গর প্রস্তুত কারয়াছেন। 

“হনুমান চরিত্র ও «“কণাটকুমাঁর” নাটকের অতিনয়ও পুলিসের আদেশে 

পন্ধা হ্ইয়া গেলে, ১ল। মার্চ তারিখে ডিরেক্টর উপেন্ত্রনাথ দাসের সাহান্য- 

রজনী উপলক্ষে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া ৮119 1,01105 0৫171 200 191099]) 

ক্র শ্ুরার 0৬৭৯1) মাছি 00 00910901002 01 0100 48142781187) 077 
১17,--11790 011901107097)19 19700 10415029009 ০৪ 80911) 1)7000116 00 075 

509০ 01 (09 079% 96107091 7170900 1931 10117010111 11006] & 09৬ 

10900, 800. 10 8 9010091)90 11191010682). 00058, 010 ০98, 08001015 
9071011, 090 07079 5৪ 0000106 01)900109 810 1৮ 11079 01999100901 
076 1১011099190 200 9006 90109651010 90 ৬! এ 1 1116 1011760002 

01 10)9 [10999 8551190 1)17098]1 019 790199 1)61%98], 000 6০ 408 
(0 189797)009  0)০ 270191109 17) 910006176 191120969 010. 00119]11 ০1 শা্টিও 
(00100109105, 8100 জা8৪ 00116 ৪9100899101 60০0. 005 [7119 05 0১109, 

1186 2481 260. 186 (26 177222077 271707? 10 0690০ 27, 5816.) 
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নামে একটি প্রহ্মন ও স্ুরেন্দ্রবিনোদিনী” নাটক অভিনীত হইল। এই 
অভিনয়-শেষেও উপেন্দ্রনাথ দাস “অভিনেত্রী” সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বক্তৃতা 

করেন। নাট্যশালাকে সংঘত করিবার জন্য বড়লাট নর্থক্রক ২৯এ ফ্রেক্রয়ারি 

তারিখে একটি অর্ডিন্তান্পস জারি করিলেন এবং এসম্বদ্ধে একটি আইন 
করিতেও বদ্ধপরিকর হইলেন ॥ 

“লা মাচ্চ তারিখে ইগিয়ান মিরার+ লিখিলেন»-- 

4 (1 0৮ 1টি িযা১0 কত 5 19581000154 921178 

01005110108 80 (01011090609 69 21000070189 90০0 মেশ81091)6 01 139108%1 

60 1)7:0111)16 06719110 079011900 10011071180,0059, 1101) ৮79 90879810095, 

0919:09,101%, ৪6101009. 01)509109 017 001091৮158 11010001019] 60 ও 

1)0101)0 10699065 

৬৪ 10000. 10019 995 11780 000 (01010900919 1897700. 0009:909201 

01) 11 [01071051109 01 10012 4০009100376, 61011690. 4€10:181810170, 

018 1116 4180. 01 ৪» 019701000690010 19119 11070911912) 091071619.- 4$]1 1)01007, 

10 19010 90111101000: 101" 1189 1)201107)0 80110121061) 105 1011) 10 0101)070 

119 ৬৪০১০ 01 10010110 11018115500 19: 070%. 1119 ()1011)02909 ৯0181) 

7০1)21) 11) 10105211]] ৮৪5 7066 15 ৬110) 01706 2 18৬ ৮111 16 

10985801757 179 ৬1220৮2] 09810611010 1070 ৪111১10. 

এদিকে তিনবার বাধা পাইবার পর গ্রেট স্যাখন্যাল থিয়েটার আব 

নিবিদ্ধ প্রহ্সনগ্ডলির অভিনয় না দেখাইয়া সাধারণ অভিনয় দেখাইবার 

বিজ্ঞাপন দিলেন । কিন্তু ইহাতেই ব্যাপার মিটিয়া গেল না। গবন্মেন্ট 
একদিকে যেমন নাট্যণালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেনঃ অপর দিকে তেমনই গ্রেট ন্যাশনালের করন্মকর্তাপিগকে অন্য উপায়ে 

শাস্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল । ৪$1 মার্চ তারিখে “সতী কি কলক্ষিন।' 

ও “উভয় সঙ্কট” অভিনীত হইবে বলিয়া! বিজ্ঞাপন দেওয়। হয় । যখন «সতী 

কি কলক্ষিনী গীতিনাট্যের অভিনয় চলিতেছিলঃ তখন পুলিসের ডেপুটি 

কমিশ্াপর সদলবলে , গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেকইর উপেক্ত্রনাথ দাসঃ 

ম্যানেজার অমৃতলাল বস্তু এবং মতিলাল সুরঃ বেলবাবু-প্রমুখ আট জন 

অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ--পুর্র্বে অভিনীত 

'স্থরেন্্র-বিনোদিনী, নাটক অঙ্ীল। ৬ই মার্চ তারিখে উত্তর-বিভাগের 
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ম্যাজিষ্রেট ডিকেন্সের এজলাপে দশ জন আসামীর বিচার আরম্ভ হইল। * 

৮ই মার্চ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেক্ত্র বাবু 
ও ম্যানেজার অমৃতলাল বস্থুর এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের 
আদেশ ইইল ; অন্য সকলে মু্তিলাভ করিলেন। এই রায়ের সঙ্গন্ধে ১৮৭৬ 
সনের ১০ই মার্চ তারিখে £ভারত-সংস্কারকঃ লিখিলেন,__ 

গ্রেট স্তাসন্তাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উ.প্রদাধ দাস এবং মা.নজার 
বাবু অমুঙুলাল বনহুর সাণান্ত পরিশ্রমের সহিত এক এক মান মেয়াদ হইয়াছে যেরূপ 

বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দোষ প্রমাণ £উক না হউক? দণ্ড দেওয়াই উদ্দেগ্য। 

সে মাহা হউক এই বিচারের পরদিন ম্যাজিষ্টেটের রায়ের বিরুদ্ধে 

হাইকোর্টে আপীল হইল । এই মোকদ্দমায় সে-যুগের অনেক বিখ্যাত 

উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪ই মার্চ বিচারপতি ফিয়ার ও 

মার্কবীর এজলাদে এই মোকন্দমার শুনানী হইল । এটর্ণি গণে শচন্ত্র চন্দ্রের 

নিদ্দেণমত মিঃ ব্রানসন্, এম. ঘোষ ও টি. পালিত আপামীদের পক্ষ সমর্থন 
করিলেন। ২-এ মার্ড বিচারপতিদ্বয় রায় দিলেন । হাইকোটের বিচারে 

“ুরেন্দ্র-বিনোদিনী অশ্লীল প্রমাণিত ন। হওয়ায় উপেন্দ্র বাবু ও অমুতলাল 

ছুই জনেই মুক্তি পাইলেন । কিন্তু কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোকের 
প্রবল আপি সন্ত্বেও ৮৭৬ সনের মার্চ মাসে 10150108610 1১01100009106595 

0077001 18811 নামে বে আইনটির খসড়া! কাউন্সিলে পেশ করা হয় তাহা 
সে বৎসরের শেষের দিকে আইনে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনার 

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রথম পব্ব সমাপ্ত 

₹ 99091087 000 09শ্ 01 070 11751500201 009 01111012 

|)1519)1)7) »%৪ 000%091 10 ১100:)5511070, 0৪ 00053100 01188 01১9 (1121 

0079 80078 01 09 00190 2901017%1 1110200, 01009) 5300100১ 902 

800 294 01 619 19081 0096) 006ড 05517810960. 21198900071 
90190 02 019 186 1056%00 210) 11111170171 101908, 612110190 +১)678070 

17678092788. 1009 09100745029, 691) 110 01740119678 8255190 খে। 
$5757)05 1890660 1) 1101, 10109109810, 81007091085 50001170৩0 & 1)919 
01171, ৪9 79198890 020. 1১911 (0 “207106%1-10610016 0109 31948150519 00. 
11070095-.]0)6 036 ৬৮৪, 810৩] 11085 89019011094 011 (01110110.7১--17 

17008079 11770) 101 11218) 1, 5840. 
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হইল বল1 যাইতে পারে । ১৮৭৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর "অমুত বাজার পত্রিক। 

লিখিলেন+- 
নাটক সম্বর্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এআইন বিধিবদ্ধ না হয় এই 

জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্ত বাবস্থাপক সভাতে তাহ। গ্রাহ হয় নাই। 

যুবরাঞ্জ বদ্দি এখানে ন। আগমন করিতেন তাহা। হইলে হয়ঙ এ আইনটি বিধিবদ্ধ 

ইত নী। এ আইনের উদ্দেগ্ত মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহ দ্বার গবর্ণমেন্ট আমাদের 

উপর আর এফটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নিজীব হইয়াছি | 

গবর্ণমেন্ট যদি আমাদের নিতা নৈমিত্তিক সমুদয় কাধোর উপর পর পর এই রূপ শাসন 

স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের 

অধান থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞ। পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্গবাসীরা 

এরপ স্থানে গমন কবি'ব মেগানে আর উতরাজ শাসনের ক্রকুটাতে তাহাদিগকে ভীত 

কিনে পারিবে ন।। 

খা 
খর জ্রম সংশোধন ।-_২২ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে “১লা এপ্রিল” স্কুলে “২৯এ মাচ্চ” 

পড়িতে হইবে । 



স্পল্ল্িশ্পিউ কক) 

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিক। 

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মে-নকল উল্লেগ আমি সমকালীন সংবাদপর্ে পাউয়(ছি 

সেগুলির 'একটি কালানুকমিঞ্চ ভালিক। নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলান। 

গ্যাশনাল থিয়েটার ' 

( জোড়াসাকো মধুহদন সান্তালের বাড়ি ) 

নীলদর্পণ দীনবন্ধু মির ৭ সেম্বর ১৮৭১, স্ত। পেপার ১১-১২-৭২ 
শনিবার 

জাসাই-বারিব, বধ ১৪ ডিনেম্বর ১৮৭২ এ ১৮-১২-৭২ 

নীলদপণ এ ২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২ শী ২৫-১২-৭২, 

সধবার একাদশী এ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৭২ এব ৯৫-১২-৭২, 

নবীন-তপন্সিশী তর ৪ জানুয়ারি ১৮৭৩১ অন্ত ব, প. ৯১০৭৩ 

সধাস্্। ২৯ পৌষ ১১৭৯ 

লীলবনী এ ১১ জানুয়ারি ১৮৭৩ ম্য1, পেপার ১৫-১-৭৩ 

বিষে পাগলা বুড়ে। এ ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩। গা. পেপার ২২১৭৩ 

কুক্তার কুঘটন, নব নুখবার মধান্ত১৬ সান ১২৭৯ 

বিদা লয়, মুগ্ডফি 

মাহেব-বা পাকা তামাশ।, 

পরীস্কান প্রতি 

নবীন-ভপশ্বিনী *** দীনবন্ধু মির ১৮ জানুয়ারি ১৮৭৩ ৯ ন্যা, পেঞ্চীর ২২-১৭৩ 
শনিবাব £ 

খেমন কন্ম তেমনি: রামনারায়ণ ২ জানুয়]রি ১৮৭৩, ৪ এ ₹২-১-৭৩ 

ফল তর্করত্র বুধবার রর 

নব-নাটক “৫ জানুয়ারি ১৮৭৩। নধা। হ* দান ১১৭৯ 

শনিবার 

১৬, 
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নীলদপণ দীনবন্ধু মিত্র ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ অনৃত বণ. প. ৩০-১-৭৩ 

নয়শো রুপেয়। শিশিরকুম র ৮ ফেক্য়ারি ১৮৭৩ হা পেপার ১২৭৩ 2 

( ১ম অভিনয়) ঘোষ উ.সিরারা  ৬-২-৭৩ 

জাম(উ-বারিক দীনবন্ধু মিত্র ১৫ দেঞ্য়ারি ১৮৭৩: অঅ. বাপ, ২ হহাগও 

'ছারহমাত।”র কিরণচন্্র বন্দো। 
একটি দৃণ্ঠ 

ভারত রাজলগ্া ( হিপ্ুু “মলীয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) হা, .প. ১৯) ২৬-২-৭৩) 

নালদ পণ অভিনীত ) বিবার ৫-৩-৭৩ 

কুষ্চবুমারী . মধুল্দন দত্ত ১২ ফেঞ্য়ারি ১৮৭৩) মু বা, পু, তহাখিও 
শনিবার 

ন)লদর্পণ দীনবন্ধু সিত্র ১৫: ক্য়ারি ১৮৭৩ 'ংলিশমা।ন ২৫-২-৭৩ 

পুড়ো শালিকের ১১ অধুশদন দত ৮ মাচ্চ ১৮৭৩ এ ৮-৩-৭৩ 
গাড়ে রে? 

মেন কন্ছ। তেমনি শল রাননারায়ণ হখরঞ্জ 

গান্টোমাউম চবিলাতা বাবু? সাব ন্রি/ন বুক 5 প্রাউভেট থিয়েটারের আনধান £ 

মেল গুল 7 খু্তদা লাহেব-রণ পাবা তামাশা? পরীস্থনি। 

মু'্তধা সাঙেবেৰ বঞ্5। 

টাউন-হলে 

নালপপূণ ২ পানবনু। মির ২১ এচচ ১৮৭১ উতলিশমান ২৯-১ ৭ 

সবার একাদশী এ 51195 ভে হত 5, ল।, প্. ৩০০৭৩ 

( রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ) 

কষ্কুনপা মধুস্মদন দন্ত ১২ এপ্রিল ১৮৭৩ অ.ব, প. ১৪ ৪-৭৩ 

নীলদপণ ধানবধ্ধু সিতর ১৯ এপ্রিল ১৮৭৩ উংলিশমযান ১৯-৪-৭৩ 
কিঞ্িৎ জলযোগ ,.. 'জাতভিরিক্রনাদ ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ আ., ব!, পু, ২৪-৪-৭৩ 

একেউ কি.বলে সভাত।৭ মধুশ্দন দন 
চি 

ডিন্পেনসারি। * 

চারিটেব্ল ডিদ্পেনসারি 
রঃ রঙ ভারত-সঙ্গীত 

৬/ক্পী 
কপীলিকুগুলা """ ১৯ মে ১৮৭৩ ম. বা. প্. ৮-৫-৭৩ 

ভাঁরত-সঙ্গীত 



পরিশিষ্ট ১১১ 

( ঢাকায়) 

--ঠ্মিজুন ১৮৭৩ 

( কলিকাতা, অপেরা হাউস) 

কষ্ণকমারী মধুষ্দদণ দত্ত ১৬ জুলাই ১৮৭৩ হস” 'পেটরিঘট ১৪-৭-৭৩ 

(পুনরায় সান্যাল-বাঁড়ি) 

[হনলতা হবলাল রায় ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩ গ. বাঁ. পৃ ১১১৭১ 

খমলে কাগিনা দীনবগু মিত্র ২০ ডিসেথ? ১৮৭৩ এ ১৮-১৯-৭৩ 

[হসলত। হনলাল রায় ১৭ দিম ১৮৭৩ এ ২৫-১২-৭৩ 

নীলদপণ দীনবন্ধু মিত্র ৩ জান্ময!নি ১৮৭৪ এ ১-১-৭৪ 

'গাসিতত উশ্াদিনা।  আীনাথ চৌধুবী ১০ জ্ানুযাঁবি ১৮৭৯ ণী ৮-১-৭৪ 

কিপিং জলণোগ জো!তিবিল্রনাথ 

মহ 

ছার ঠদা 5 খরণচন্্র বান্দা 

কঙ্গনকুন!বা ০ চ্দকালী ঘোষ 2৭ জান্মধানি ১৮৭৭ ১৫-১-৭৭ 
11111111009 01 €77107)7+01 

()1)710110)1৭ 2100. 81901] 

[10011101010 1) 

(011911)108] 1১10599901"8, 

14101 91৬0৭ 10211 

1100]0, 

হেন্লত! ৮, £বলাল রাস. ২* জানুষ|বি ১৮৭৪ 

বজারেন লড়াই শিশিরকুমা 'পাষ 

বুঝলে কিনা ০১ যতীশমোহণ ১১ “দকয়ারি ১৮৭৭ হিন্দ পেট্রিয়ট ৯২৭৪ 
ঠাকুর (?) বধবাব 

বাঁজারের গড়াই শিশিরকমাত ঘোষ রব 
৪ ও 

সণ।লিনী ৮০ ১৪ ফেক্য়।ৰি ১৮৭৪ অ. বা. প.্ ১২-২-৭৪ : 
১ হিপ পেট্রিয়ট ১৬-২-৭৪ 

চি 

হেমলতা (যতান্রমোহন হরলাল রায় ১৭ ফেব্রুয়াবি ১৮৭৪, হিন্দ প্ট্েরিয়ট ইউ 

£কুরের বাড়ি) মজলবার ০ 

লীলাবতী দরীনব্নূ, মিত্র ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪. আবা,প, ১৯-২-৭৪ 
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হিন্দু স্তাশনাল থিয়েটার 

( লিওসে গ্রীট--অপেরা হাউসে ) 

শঙ্িষ্ঠ। ৪ মধুল্দন দত ৫ এপ্রিল ১৮৭৩ | ইংলিশমান €-৪-৭৩ 

মঙেল স্কুল 

বিলাঁতী বাবু 

উপাধি-বিতরণ 

মুন্তফী সাহেব-কা পাঁকা। তামাশা 

অখিলের বায়াম-আ্রীড়। 

বিধবা-বিবাহ নাটক ... উমেশচন্্র মির ১২ এপ্রিল ১৮৭৩ টংলিশমান ১০-৪-৭৩ 

( হাবড়। রেলওয়ে থিয়েটার ) 

নালদপণ দীনবন্ধু মিত্র ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ স, বা, প, ১২-৬-৭৩ 

( পুর্ববজ-রঙ্গভূমি- ঢাক! ) 

নীলদর্পণ পীনবন্ধু মিত্র মে-জুন ১৮৭৩ তা, বা. প, ২৩-৫-৭৩ 

ন্ব-নাটক, উতাদি রামনারায়ণ তকরত্ব এ &-৯-৭৩ 

( চুছুড়া--বারিকের হলে ) 

যেমন কন্দ তেমনি ফল রামনারায়ণ ১৩ সেপেম্বর ১৮৭৩ ই, মিরার ১৭-৯-৭৩ 

মোহস্তের এই কি কাঁজ? 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার 

( ২২২ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট---কৃষ্ণচন্জর দেবের 

মালতীমাঁধৰ রামনারায়ণ তর্করত্বা ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ এ, গেজেট ২৮-২-৭৩ ১ 
নাটক উ. মিরার ১৫-২-৭৩ 

মনৌরম। নাটক মদ্দনঙোহন মিত্র ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩  ম্যা, পেপার ১২-২-৭৩ 
স্প্প্পে সপ ৪ ৮ মার্চ ১৮৭৩ ন্যা পেপার ১২-৩-৭৩ 

বিচ্যাহন্দর ...  যতীদ্দমোহন ঠাকুর (?) ১৫ মাচা ১৮৭৩ হ্যা, পে. ১৯-৩-৭৩) 

চক্্ঘান রামনারায়ণ তর্করত £মধ্যস্থণ ১৩ চৈত্র ১২৭৪ 

রত্াবলী ০, রামনারায়ণ তর্করত্ত ২২ মাচ্চ ১৮৭৩ ন্তা, পে. ১৯-৩-৭৩ 7 
'মধ্যস্থু ১* চৈত্র ১২৭৯ 



শশ্মিষ্ঠ। ০, 

শপ্মিষ্ঠ। 

উভয় সঙ্কট 

মোহন্তের এই 
কি কাজ 

এ 

চন্তু'দানি 

রত্তাবলী 

কৃষ্ণকুম।র। 

পরিশিষ্ট 

বেঙ্গল থিয়েটার 

* ( বীডন স্রাট--কলিকাতা! ) 

সধুদ্দদ্রন দত্ত 

নধুস্চদন দত্ত 
র[মনারায়ণ তকরত্ব 

যছগোপাল 

চটোপাঁধায় (৫) 

এ 

পামনারায়ণ ৩করঃ 

হ 

মধুসুদন দত 

মোহন্তের এই কি কাজ? 

দ্রগেশনন্দিনা 

ঈদ 

ধ (৩য় অগ্রিনয়) 

অপুবব কারাবাস 

হুর্গেশনন্দিনা 

এ 

রত্বাবলী 

এরাই আবার 
বাঙ্গালী সাহেব 

প্রভাবতী (গলেডী অফ দি 

লেকে'র অন্গলরণে ) 

বিজ্যাস্থন্দর 

যেমন কম্ম তেমনি ফল্ 

মালতীমাধব 

রুঝ্সিণীহরণ 

উভয়সন্কট 

বামনারায়ণ করত 

কম্তচিৎ বিদ্যা শূস্ 
ভট্টাচীযা 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 

রামনারায়ণ তকরতু 

রামনাক্ায়ণ 

রামনারায়ণ তকরত 

এ 

১৬ আগ ১৮৭৩ 

২৩ আগঠ ১৮৭৩ 

৬ সেপেম্বর ১৮৭৩ 

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ 

৫ অকৌোবর ১৮৭৩ 

২৬ ন!বন্বর ১৮৭৩ 

২৯ নাবন্বর ১৮৭৩ 

১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩ 

২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩ 

২৭ ভিসেম্বর ১৮৭৩ 

৩ জানুয়[রি ১৮৭৪ 

১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪ 

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 

৭ মাচ্চ ১৮৭৪ 

১৪ মাচ্চ ১৮৭৪ ৪ 

২১ মাচ্চ ১৮৭৪ 
|. 

১১ এপ্রিল ১৮৭৪ 

নাট -মন্দির, 

২১৩ 

হিন্দ পে. ১৮-৮০৭৩ 

উ, মিরার ৩০-৮-৭৩ 

উ. মিরার ১১-৯-৭৩ 

ই. খিরার ১৬-৯-৭৩ 

নাটা-মন্দির, ধর্থ বয, 
পৃ ১৪৯-৫৩ 

এঁ 

ঙঁ 

ইত, ১৩-১২-৭৩ 

রং, ₹০-১২-৭৩ 

তং, ২৭-১২-৭৩ 

এ, গেজেট ৩৯-১-৭৪ 

হিন্দু পে, ১৯-১-৭৪ 

হিন্দু দে. ১৬-২-৭৪ 
চ ২৪-২-৭৪ 

টু ৩-৩-৭৪ 

হিন্দু পে, ৯-৩-৭৪ 

উংলিশমান ১৭-৩-৭৪ 
ঙী 

৪র্থ বধ, 
পৃ. ১৫১ 

ইংলিশমান ১$%৩-৭৪ 



২১৪ 

মাযাকানন 

বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 

মধুশদন দত্ত 

(১ম অভিনয় ) 4 

প্র (২য় অভিনয়) এ 

দুর্গেশনন্দিনী 

কুষ্ণকুমরী? 

পদ্মাবতা 

দুর্গেশনন্দিন। 

পুরুবিঝণ্ন 
হূর্গেশনন্দিনী 

()100]1% 11110101)198 

কেরাঁণী দর্পণ 

(01012, 11010010104 

ছুর্গেশন[নিনা 

পী 

মণিমধালিনী 

মায়াকানন 

কুষ্ণকমারা 

( মৌল বকৎশণ গান ) 

আলালের থঞ্জের দুলাল". 

প্রহনন :_-আপর। 
শন্মিন্ঠা 

সী কি কলঙ্বিন। & 

কপালকুগুলা 

অপুর্ব কারাবাস 

ভীমসিংহ 

(ওখেলোর মন্মানুবাদি) 

মধু্দন দত্ত 

এ 

জেো[তিরিন্্রনাথ 

নধুদ্দশ দও 

বৃ 

হীরালাল সিত্র 

মধুঙ্দদন দত্ত 

ন্গেন্দনাথ বন্দো। 

১৮ এপ্রিল ১৮৭৪ 

২৫ এপ্রিল ১৮৭৪ 

২ মে ১৮৭৪ 

৯ মে ১৮৭৪ 

৪ জুলাউ ১৮৭৪ 

১৫ আগস্ট ১৮৭৪ 

২২ আগষ্ট ১৮৭৪ 

৩ অক্টোবর ১৮৭৪ 

১* আকবর ১৮৭৪ 

৫ ডিসেম্বর ১৮৭৪ 

১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪ 

২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪ 

২ জান্বয়ারি ১৮৭৫ 

৯ জানুয়ারি ১৮৭৫ 

১৬ জানুয়ারি ১৮৭৫ 

২৩জানুয়ার ১৮৭৫ 

৬ ফেকয়ারি ১৮৭৫ 

( গ্রেট শ্ঠাশনাল অপের। কোম্পানীর সহিত মিলিত অভিনয় ) 

(গ্রে, হ্য।, অ. কোং 

(গ্রে, শ্ক, অ. কোং 

শারিণীচরণ 

,১*) ১৩ ফেব্রুযারি ১৮৭৫ 

০০) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ 

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ 

পান (গ্রে, স্তা, অ. কোং...) 

উংলিশমান ১৭-৪-৭৪ ; 

হিন্দু পে. ২*-৪-৭৪ 

উংলিশমান ২৫-৪-৭৪ 

উং, ২-৫-৭৪ 

উ”, ৯-৫-৭৪ 

উং, ৪-৭-৭৪ 

উত, ১৮-৮-৭৪ 

উ, ২২-৮-৭৪ 

উং, ৩.১৬-৭৪ 

ত, ১৪-১০-৭৪ 

ই, ৮-১২-৭৪ 

উ.ডে.নিউল ১৫-১২-৭৪ 

উংলিশমাঁন ২৮-১২-৭৪ 

উ*, ২-১-৭৫ 

উং. ৯-১-৭৫ 

ই, ১৬-১-৭৫ 

রহ খ৩-১-৭৫ 

চু ৬-২.৭৫ 

ঈং, ১৩-২-৭৫ 

উ, ২০-২-৭৫ 

নত ২৭-২-৭৫ 

* অসুতলাল বন্ধ ( 'অম্ৃত-মদির।» পৃ* ২৮৩ )। হেমেজ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি লিখিয়াছেন 

থে দৈবন্্রনাথ বন্দোপাধায় “সতী কি কলহ্কিনী'র গ্রস্থকাঁর।, কিন্তু ১ম সংস্করণের পুস্তকে 
গ্রন্থকীররূপে নগেন্্রলাথ বন্দোপাধায়ের নাম পাইতেছি। 



মেঘনা দবধ 

এ 

দুগগেশনন্দিন। 

গুইকোয়ার নাটব 

ইরেক্র-বিনো দিশা 
(১ম আভনয় ) 

ঈরেন্দ্র-বিনোৌদিনী 

শাবি 

৬ মাচ্চ ১৮৭৫ 

(গ্রে. না), অ. কোং.) 

মধুসদন দত্ত 

এ ত ১৩ মাচ্চ ১৮৭৫ 

২৫ মাচ্চ ১৮৭৫) 

| বৃহস্পতিবাগ 

নগেন্দ্রনাথ বন্দো। ২২ মে ১৮৭৫, 
শনিবার 

হরগাদাস দাস ১৪ আগঙ্ঠু ১৮৭৫ 

(দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার) 

(নি. এ. থিয়েটার) ২১ "হ্রাগঙ্গ ১৮৭৫ 

২৮ আগষ্ট ১৮৭৫ ঈরেক্্র-বিনোৌদিনা ১.৮ (নি, এ, থি.) 

অর্থাগমের নৃতন উপায ব। 
মেয়ে মানুষে কি না হয় 

বীরমারা (নি এ. খি-) 
ভারত-সঙ্গী ত 

কিঞ্িৎ জলঘোগ 
বঙ্গবিজেত|  *** 

(১ম অভিনয় ) 

গামেশচশা দও 

৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ 

১১ (ন্'প্টশ্বর ১৮৭৫ 

(নি. এ. থিয়েটার) 

২৯৫ 

বঙ্গবিজে ত। 

মাখালন ফল 

পলাশীর যুদ্ধ 

মখা ফল 

কামাকানন 
ইয়ং বেঙ্গল 

নালদপণ 

[বধব।-ব্বাভ নাটক উমেশচন্্ মি 

প্রণযপরীক্ষা 

(নি. এ. খিয়টার) ১৮ সেপ্টেখর ১৮৭৫ 

নবীনচন্দ্র সেন ২৫ সেংপ্টন্থর ১৮৭৫ 

(নি. এ. পিয়েটাণ) 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 
(৬ বাঁডণ দ্র, ক্লিকী5 ) 

৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩, 

বুধবার 
দীনবন্ধু মিত্র ১ জান্তয়ারি ১৮৭৪ ও 

( বেলভিডিয়ার প্রাসাদে সপের বাজারে ) 
১, জানুয।রি ১৮৭৪, 

শনিবীর 

মনোৌমোহন ব৮ ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪ 

ইংলিশমান ৬-৩-৭৫ 

ইং. ১৩-৫-৭ ৫ 

ই”, ২৫-৩-৭৫ 

উং, ২২-৫-৭৫; 
আ, বা. প. ২০-৫-৭৫ 

উ, ১৭-৮-৭৫ ? 

অ. বা, প, ১২-৮-৭৫ 

অঅ, পা, প, ১৯-৮-৭৫ 

চন ব।, ছি ২৬-৮-৭৫ 

এ. ন।, পি, ২-৯-৭৫ 

ঠ, ১১.৯-৭৫ 

আশ. বা, পু, ১৬-৯-৭৫ 

উত, ৯৫-৯-৭৫ 

হাব ২৫-১২-৭৩ 

শভাবহস্দণ্গারক ১৯ পোষ 
ঞ 

, মোম প্রকাশ 

সাধারণা 

হিক্ুু পে, 

১৭৮৩ 

১৪৯-১-৭৪ 

৬ টি 

৮-$-৭৪ রর 

১৪-১-৭৪ 



২১৬ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

কৃষ্চকুমারী মধুন্দন দত্ত ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪ 
নাধ্দবংশোচ্ছেদ ... লক্্ীনারায়ণ ৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪ 
উচিত ফল চক্রবর্তী 

কপালকুণ্ডল। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 

এ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 

স্রণালিনী ২১ ফেকয়ারি ১৮৭১ 

নীলদ্পণ দীনবন্ধু সিত্র ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪; 

বুধবার 
'ন্নণালিনী ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, 

শনিবার 

নগরের নবরত্বসভ। ৭ মাচ্চ ১৮৭৪ 

কমলে কামিনী দ্রীনবন্ধু মির ১৪ মার্চ ১৮৭৪ 

সধবার এক।দশী ..* এ ২৮ মাচ্চি ১৮৭৪ 

কমলে কামিনীর একটি দৃশ্য 

কপালকুগ্ডল। 22 ৪ এপ্রিল ১৮৭৪ 

নীলদর্পণ দীনবন্ধু মির ১১ এপ্রিল ১৮৭৪ 

হেমলতী! হবলাল রায় ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪ 

শকম্তল! (মুলন্সংন্কুত) ২ থে ১৮৭৪ 

(ছুভিক্ষে নাহীযাকল্লে সংস্কত কলেজের ছাঁনগণ কর্তৃক অভিনয়) 

কৃলীনকন্াঁ অথবা লঙ্ষ্রীনারায়ণ. ৩* নে ১৮৭৪ 
কমলিনী চক্রবর্তী 

নী কি কলঙ্গিনী নগেন্দ্রনাথ বন্দো। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ 

সতী কি কলঙ্কিনী এঁ ২৬ দেপ্েম্বর ১৮৭৪ 

পুরুবিক্রম জোতিরিল্দ ঠাকর ৩ অক্টোবর ১৮৭৪ 

সতী কি কলক্কিনী... নগেন্সনাথ বন্দো। ১* অক্টোবর ১৮৭৪ 

ভারতে ষবন *  কিরণচন্দ্র বন্দো। | 

রুদ্রপাল ...  হ্রলাল রায় ৩১ অক্টোবর ১৮৭৪ 

(১ষ অভিনয়) 
সী ফি কলক্ছিনী . নগেন্সনাথ বন্দো। ৭ নবেম্বর ১৮৭৪ 

ভাত্বতে যবন কিরণচন্দ বন্দো 

সোমপ্রকাশ ২-২-৭৪ 

ভারত-সংঙ্গারক ৬-২-৭৪ 

ভারত-সংঙ্খারক ২*-২-৭৪ 

সোমপ্রকাশ ২৩-২-৭৪ ; 

হিন্দু পে. ১৬-২-৭৪ 

সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪ 

সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪ 

ইঈৎলিশমান ২৮-২-৭৪ 

উং. ৭১১১-৩-৭৪ 

হিন্দ পে. ৯-৩-৭৪ 

টা ১৭-৩-৭৪ 

উ. ৩১-৩-৭৪ 

উং, ৭-৪-৭৪ 

উং, ১৭-৪-৭৪ 

হিন্দু পে. ২০-৪-৭৪ 

এ, গেজেট ৮-৫-৭৪ 

হিন্দ পে. ২৭-৪-৭৪ 

অ. বা, প. *২৮-৫-৭৪ 

ই, ডে, নিউজ ১৯-৯-৭৪ 2 

অ.বা,প, ১৭-৯-৭৪ 

অ. বা. প. ২৪-৯-৭৪ 

অ. বা. প. ১-১০-৭৪ 

অ. না". ৮-১০-৭৪ 

ই. ডে. নিউজ ৪-১১-৭৪ ; 

টং, ৩১-১-৭৪ 

ইউ. ডে,নিউজ ৭-১১-৭৪ 7 

অ.ব। প. ৫-১১-৭৪ 



আনন্দ কানন *.* লল্ষ্লীনারায়ণ 

কিঞ্চিৎ জলযৌগ চক্রবর্তী 

আনন্দ কানন ১*** লক্ষ্মীনার(য়ণ 

কিঞ্চিৎ জলনে।গ জোন্িরিন্্রনাথ 

রুদ্দপাল »* হরলাল রায় 

শরসণ্হার হরলাল রায় 
(অশ্তলাল বন্কর সাহাধা রঙ্নী) 

শব্রুসহাঁর হরলাল রায় 

এ 

বঙ্গের সুথাবসান এ 

শ্রৎসরোজিনা ছুর্গাদাস দাস 

এ এ 

পান্টোমাইম 

রাসলীল। 

শরত্সরোজিনী *** দ্বরগাদাস দাস 

নীলদপণ দীনবন্ধু মি 

নু 

শরুস”্হার হরপলাল রায় 

নবীন তপন্থিনী দ্রানবন্ধ মিন 

নগ-নলিনা প্রমধনাথ মিত্র 

শরৎস্সরোজিনী দর্গাদাস দান 

“হমল ত। হরলাল রায় 

সধবার একাদশী * দীনবন্ধ। মিন 

জামাই বারিক ... দীনবন্ধু মিত্র 

ভারতে বন কিরণচন্দ্র বান্দে। 

নয়শে। রূপেয়। শিশিরকমার ঘোষ 

ভারত-সঙ্গীত 

তিলোত্তমাসম্ভব মধুস্দন দত্ত 
একেই কি বলে সভাত1 এ 

২৭ 

পরিশিষ্ট 

১৪ নবেম্বর ১৮৭৪ 

২১ শবেশ্বর ১৮৭৪ 

২৮ নবেম্বর ১৮৭৪ 
(এই অভিনয় হয় নাই ) 

২ ডিসেম্বর ১৮৭৪) 
বৃধবাৰ 

১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪, 
শনিবার 

১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪ 

২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪ 

২ জান্রুয়ারি ১৮৭৫ 

৯» জানুয়ারি ১৮৭৫ 

১৬ জান্তযারি ১৮৭৫ 

২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫ 

৩৬ জানুয়ারি ১৮৭৫ 

৬ ফেকয়রি ১৮৭৫ 

১* ফ্রুয়ারি ১৮৭৫) 

বুধবার 
১৩ দেক্রয়ারি ১৮৭৫, 

শনিবার 

২* ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ 

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ 

৬ মাচ্চ ১৮৭৫ 

এ সাচ্চ ১৮৭৫ 

নঁ 

শ এপ্রিল ১৮৭৫ 
ও 

১০ এপ্রিল” ১৮৭৫ 

/ 

১৭ এপ্রল ১৮৭৫ 

ঙঁ 

ঠ 

২১৭ 

ই. ডে, নি, ১৪-১১-৭৪ ১ 
অঅ. বা. পি. ১২.১১-৭৪ 

উ. ডে, নি, ২১-১১-৭৪ 

অ. বা. প. ১৯-১১-৭৪ 

অ. বা. প্ ২৬-১১-৭৪ 

আ. বা, প. ২৬০১১-৭৪ 

অ. বা. প. ১০-১২-৭৪ 

উ, ডে. নি, ১৯-১২-৭৪ 3 
অ. বা. প.্ ১৭২৭-১২-৭৪ 

অ. বা. পপ. ২৪-১২-৭৪ 

অ. বা. প-& ৩১-১২-৭৪ 

অ. ব. পৃ. 

ইৎলিশমান ১৬-১-৭৫ : 

১৪.-১-৭৫ 

নস. বা. পপ ও ২১-১-৭৫ 

অ. পা. %,২১-১-৭৫ 

উ, ২৬১৬-০১-৭৫ 

এ ৯ ৬-২-৭৫ 

চে ১৬-২-৭৫ 

উং. ১৩-২-৭৫ 

উদ, ও ৬-২-৪৫ 

অ. ন!. প্ ৪-৩-৭ ৫ 

উপ, ৬-৩-৭৫ 

ভিত, »৩-৩-৭৫ 

উ*, র্ ৬-৪-৭৫ 

টি চে 

অ. বা. প. ৮-৪-৭৫ 

৫৮৪ গু 

উংলিশমা।ন ১৭-৪-৭৫ 



২১৮ বঙ্গীয় নাঁট্যশালার ইতিহাঁস 

সাক্ষাৎ দর্পণ ২৪ এপ্রিল ১৮৭৫ অ.বা. প. ২৯-৪.৮৫ 

ননদনকানন গৌতিনাটা) ৮ মে ১৮৭৫ ংলিশম্ান ৮-৫-৭৫ 

শরৎসরোজিনী ছর্গাদাস দাদ*. ১৫মে ১৮৭৫ ইং, ১৫-৫-৭৫ 

পদ্মিনী ৬০৩ মহেন্দ্রলাল বনু ৩ জুলাই ১৮৭৫ «* ইং, ৩-৭-1৫ 

ভারত-্সঙ্গীত সেহেন্দ্রলাল বহর সাহামা-রজনী) 

পদ্মিনী ... মহেন্্রলাল বনু ৭ আগষ্ট ১৮৭৫ তং, ৭-৮-৭৫ 

দি ইণ্ডিয়ান (“লেট' €্রট ) ন্যাশনাল থিয়েটার 

শরৎসরোজিনী ভুর্গাদাস দাস ১৪ আগ ১৮৭৫ ঈতলিশমা।ন ১৪-৮-৭৫ 

নীলদর্পণ দীনবন্ধু সিত্র ২১ আগস্ট ১৮৭৫ অ. বব, পা ১৯-৮৭৭৫ 

অপূর্ব সতী & কুকুঘারী দত ২৩ আগ ১৮৭৫, তং, ২৩-৮-৭৫ 

( সুকৃমীরী দত্তের সাহাযা-রজ্নী ) সোঘবার 

সতী কি কলঙ্ষিনী নগেন্দনাথ বন্দো। ২৮ আগ ১৮৭৫, , ২৮-৮-৭৫ 
শনিবার 

ডাক্তার বাবু ৪ সেপ্টেক্র ১৮৭৫ তং, ৪ ৯-৭৫ 

রং-তামাশ। ও নৃভা ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ উদ, ১১-৯-৭৫ 

পুরুবিরুম জো।তিরিন্রনাথ ১৮ সেপ্টে্র ১৮৭৫ উ”, ১৮-৯-৭৫ 

কনক পদ্ম 2... হরলাল রায়. ২৫ গেপেম্বর ১৮৭৫. ইং, 2 
13071950179 | 

বুত্রসংহার হভেমচনা বন্দো। ৬ নবেম্বর ১৮৭৫ তং, ৬-১১-৭৫ 

সসপপ্সপসপীজ্প শাল ০ আত ০৯৮৯ পা পপেশীপিশীহি 

&* শরৎ্সরোৌজিনী ও 'হুরেন্্-বিনোদিনী" নাটকে গ্রন্থকার-রূপে ছুর্গাদাস দাসের নাম 

আছে। ইহা যে ছদ্মনাম এবং উপেন্দনাথ দাসউ যে নাটক ছুইখানির রচয়িত1 তাহা মনে 

করিবার সঙ্গত কারণ আছে। শ্রীযুত অমরেন্ধণাথ রায় এবিষয়ে আলোচন। করিয়াছেন 

(ছোট গঞ্সঃ ১৩ জোট ১৩৪*)। ৃঁ 

+ ১৮৭৫ ইরা ডিসেম্বর *চারিখের 'অদৃত বাঁজার পত্রিকা'য় এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতেছি,__ 

130116561170 1 5 13071957051 30119907001 

৫ এত কলিকাল 

০ ৭ ব্যজকাবা। 

অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় কেহ বাঙ্গ কাবা প্রণয়ন করেন নাই। এইথানি প্রথম 

প্রকাশিত হইয়া! গ্রেট ম্তানেল খিদপটরে প্রশংসার সহিত অন্ভিনীত হইয়াছে |... 



পরিশিষ্ট 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 

হ!রকচুর্ণ নাটক অসুতলাল বনু ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ 

নরেন্দর-বিনোদিনা ভুর্গাদাস দান ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫, 
(১ম অভিনয়) অকবার 

শরৎ-সরে জিনা ্ঁ হ জানুয়ারি ১৮৭৬, 

রবিবার 

প্রন্নুঙ বন্ধু প্জেন্দকুমার রায় ৮ জানুয়ারি ১৮৭৬ 
শনিবার 

সরোজিনা জ্োতিরিন্দ্র ঠাকুর ১৫ জানুয়ারি ১৮*৬ 

রী রী ২২ জানুয়ারি ১৮৭৬ 

রী এ ২৯ জানুয়ারি ১৮৭৬ 

বিচ্য। সুন্দর যঠান্্রমোহন ঠাকুর ৫ কেক্রুয়ারি ১৮৭৬ 

নর এ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ 

সগো জিনা জ্োতিরিজ্র ঠাকর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ 
গজদানন্দ ও যুবরাজ 

সভা কি কলঙ্কিনা,.. নগেম্্নাথ বন্দ্যো ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, 
গজদা নন্দ বুধবার 

(অমুতলাল বন্র সাহাযা-রজনী) 

কর্ণ টউনুমার সতাকৃষ্ণ বন্ধু 2৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, 
হন্রমন চরিত্র সব্বাবিকারী শনিবার 

রেত্র-বিনোদিনা -** ছুর্গাদাস দাস ১ মাচ ১৮৭৬, বুধবার 
পুলিশ অফ গীঁগ, এও শ্রীপ, (উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহাযা-রজনী) 

সহী কি কলঙ্গিনী ...নগেজ্সনাথ বন্দো। ৪ মার্চ ১৮৭৬, 
উভয় সন্কট রামনারায়ণ তকরহ শনিবার 

সরোজিনী জোতিরিক্্র ঠাকুর ১১ মীট ১৮৭৬ 

( বিপন্ন অভিনেতাদের সাহাযকঞ্সে ) 

আনন্প কানন লঙ্গ্ানারায়ণ চক্রবর্তী ১৯৮ মাচ ৯৮৭৬ টি 

পদ্িনা মহেন্দ্রলাল বসু ১ এপ্রিল ৮৮৭৬ 

ভীমসিঞহ তারিণীচরণ পাল ৮ এপ্রিল ১৮৭৬ ৬ 

অআ. বাপ. 

অঅ. বা, প. 

অ. বা. প. 

আ. বাপ. 

অ. বা. প. 

উংলিশম্াান 

অ. বা, প. 

অ. বা. প. 

অ. বা. প. 

ঙ 

ীং 

উংলিশমার 

উঠ, 

উংলিশমণান 

২ ৩..১২-৭৫ 

৩০৪০-১২-৭৫ 

৩০-১২-৭৫ 

১৩-১-৭৬ 
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সল্ভিম্পিজ (শখ) 

কয়েক জন নাটক-রচয়িতাঁর নাট্য গ্রন্থ 

রামনারায়ণ তকরতব -- 

১1 কুলীন কলসব্ননগ ১৮৫৪ সণ 

২ বেণীসংহার নাটক ১৮৫৬; জুন 

৩! রত্তাবলী নাটক ১৮৫৮) মার্চ 

৪। অভিজ্ঞানশকভ্ল ন।টক ১৮৬* সেপেম্বর 

€| ষেসন কম্ম তেমনি ফল ১৮৬৫ (?) 

৬। বহুবিবাহ প্রভৃতি কপ্রথ। বিষয়ক 

নব-নাটক ১৮৬৬) এপ্রিল 

৭। মালতীমাধব নাট ১৮৬৭১ সেপ্টেম্বর 

৮1 উভয় সঙ্কট ১৮৭০ (9) 

৯| চক্ষুদান এ 

১৯1 রুল্সিণীহরণ নাটক ১৮৭১? আগ 

১১। স্বপ্নণন নাটক ১৮৭৩) অক্টোবর 

১২। ধর্া-বিজয় নাটব; ১৮৭৫) সোপ্টিম্বর 

১৩। কংসবধ নাঁটক ১৮৭৫ (1) 

(২৮ জোট, সংবৎ ১৯১৩) 

(২৮ ফাল্তুন, সম্বৎ ১৯১৪) 

(১* আশ্বিন, ১২৬৭) 

(১৫ বৈশাখ ১২৭৩) 

(১৫ আমিন ১২৭৪) 

(১২৭৬ সাল) 

এঁ 

(ভা ১২৭৮ ) 

(কাহিক ১২৮০ ) 

(২* ভাঁড ১২৮২) 

(১২৮২ পাল) 

রামনারায়ণ একটি আত্মকথা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযূত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

তাহা ১৩২৩ সালের কান্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত 

তারিখগুলি সর্বত্র নিভূলভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস । 

এই আত্মকথার যেঅংশে রামনারায়ণের নাট্যগ্রন্থের কথা! আছে সেই 

অংশটুকু উদ্ধৃন্ত করিতেছি; 

কুলীন কলসর্ধবন্ম নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী 
বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫*২ টাঁক! পীরতোধিক দেন; এবং পুস্তক মুদ্রীষ্কনের সাহাঁযো 

আরো ৫** টাক দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নুতন বাজারে বাশতলার গলিতে 

ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়। 



পরিশিষ্ট ১২১ 

বেণী-সংহার নাটক). ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়! এই নাটক কলিকাতা 
জোড়াশাকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ্র£বাটাতে ও নুঙ্নবাজারে বাঁধু জমরাম [? রামজয়] 
বনাকের বাটীতে অভিনীত হয়,। 

রত্তাবলী। ১২৬৪ গালে প্রস্তত হয়! ইহাতে ক্ান্দিশিব।সা রাজা প্রতীপচন্্র সিংহ 
ধাহাদ্রর ২০*২ টাক। পারিতোধিক দেন। উর রাজার কলিক।তার সন্নিকট বেলগেছিয়া 

বাটীতে ৩৭ বার এ নাটক অভিনীহ ঠয়। তঙ্তিন্ন গীতাভিনয় গ্রস্ত হইয়া এক্ষতণও 

নানাশ্থানে অভিনীত হইতেছে । 

অভিচ্ছানশকন্থল নাটক । ১২৬৯ [১২৬৭ *] সাল প্রস্থত হয়। এই নাটক 

+লিকাত। শীকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমে।হ্ন ঘোষের বাটাতে « বার অভিনীত হয়। 
নবনাটক ১২৭৩ দাঁলে রচিত তয়? উহাতে কলিকাা জোড়ারশীকোব।সি খবু 

গুণেন্সনাথ ঠাকুণ ২**২ টাক] পারিভাষিক দেন। এই নাটক স্টাহার বাঁটাতে ৯» বার 

অভিনয় হয়। 

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ দাঁলে প্রস্ও করিয়। কলিকাত। পাথুরিয়াধাটার প্রসিদ্ধ. 

রাঞজজ। যতান্দমোহন ঠাকর বাহাছ্বরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০৯২ টীক। 

পারিতোষিক দেন । তীহার বাড়।2৩ এ নাটক ১*।১১ বাধ আভনাত হয়। 

সনাতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তরও নরিয়। কধলিকাত। খাশারাটোলানিবাসি 

বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০২ টাক। প।ধিতোধিক 
দেন। এ নাটক কোন কাবণে নুদ্রিত হয় নাই । 

১২৭৮ সালে রুগিণাহরণ প্রপ্ুত করিয়। পুব্বে।ক্ত রাজ। যতান্দ্রমোহন ঠাকুকু বাহারের 

নট ৫০২ টাক" পারিতো তিক পা । এ নাটক ঠাহার বাটীততে ১০১১ বর অভিনাত 

ভইয়াছে | এতদ্বাতা ত যেমন কন 5িমন কল, উভয় সঞ্চট এবং চথুর্দ।ন নামে আদর 

৩ খানি প্রহসন অর্থা২ হাশ্তরসব%ক নুদ্র নাটক গ্রস্ত করিয়। টক্ত পাজ। বাহ।ছরে? 

নিকট য্থাযোগা পুরস্বত হইয়াছি, গে 72 নাটকও প্রতোকে 91৮ বার করিয়। ভতহার 

বাটাতে অভিনীত হইয়াছে ! 

কেরলীকুহ্ছম নামে একখানি নাটক প্রস্তুত কর। গিয়াছে; আদাপি মুদ্রিত হয় 

নাই । [ ইহাই “প্রধন" নামে ১২৮০ সালে সিমুলিয়। বঙ্গ রঙ্গুভূমি কর্তৃক প্রকাশিত হয় | 

রামনারায়ণের এই আত্মকথা ১২৭৮ সালে (১৮৭২ সনে ) চি বলিয়া 
মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে । রামনারায়ণ লিখিয়া৫ছন,__ 

১২৭৮ [1] সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার প্োত্র ও শীতিক।*এবং 
বর্তমান বর্ষে আধাশতক প্রস্তুত করিয়াছি! 



২২২ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 

জান! গেল, যে-বৎসর «আর্য্যাশতক" প্রস্তুত হয় সেই বসরেই এই আত্মকথা 
রচিত হইইয়াছিল। 'আর্ধ্যাশতক' প্রকাশিত হয় ১২৭৮ সালে। ১২৭৮, 
১৫ই ফাল্গুন (২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) তারিখের «“সোমপ্রকাশ* পত্রে 

পাইতেছি,_- 
নৃতন পুন্তক ও পত্িক1।-- ১। আব্যাশতক। এ খানি লংস্কিত। কলিকাতা 

গবর্ণমেন্ট সংস্কত পাঠশালার অন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তকরত্ব উহা 

রচনা করিয়াছেন । যেপ্রকার রচন] হইয়াছে এক্ষণে এরূপ উৎকুষ্ট সংস্কৃত রচন। প্রায় 

দেখিতে পাওয়া যায় ন। 1*** 

কালীপ্রসন্ন সিংহ :-- 

১। বাবু নাটক ১৮৫৩ (1) 
২। বিক্রমোর্ববশী ১৮৫৭, সেপ্টেম্বর 
৩1 সাবিত্রী সতাবান নাটক ১৮৫৮ ( শকাব্দ ১৭৮০) 
৪| মালতীমাঁধল নাটক ১৮৫৯ 

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত £ 
১। নিষ্ঠা নাটক ১৮৫৮, ডিসেম্বর (১৫ পৌষ, সন ১২৬৫) 

২। একেই কি বলে সভাতী ? ১৮৬০ + 

৩। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রে ১৮৩৪ % 

৪ | পদ্মাবতী ১৮৬৩ 

৫| কুষ্কুমারী নাটক ১৮৬১ 

৬। মায়াকানন ১৮৭৪) জান্গুয়ারি 

দীনবন্ধু মিত্র :- 
১1 নীল দর্পণং নাটকং ১৮৬০) সে।প্টম্বর (ঢাকা ১৭৮২ শকাব্দ) ২ আঙিন) 

২। নবীন তপস্থিনী নাটক ১৮৬৩ (কুষ্চনগর ১২৭* সাল) 

৩1 বিয়ে পাগল বুড়ো ১৮৬৬ ্ 

০, 

০ সী পি সপন শীম্ল শশা পপ পিশস্ীসসপী 

* -***[010 01708 1918 ৪9৬ 000 0119 11001101706 800. 1 800 8180 00 1911 

ড00, 719 1085 87690. (0 195 12) 80581)00 079 111100770  077%7295 01 119 

9 17068, 00667010 2101101, [98079 10 1. 9. 1096৮, 08160 9151 

[09০9107097 189. ( “মধুস্মৃতি?। পৃ. ১২৮ ) 



৪| সধবাঁর একাদশী 

৫| লীলাবতী 

৬। জীমাই-বারিক  » 
৭। কমলে কামিনী নাইন 

মনোমোহন বহু £-- 

১। রামাভিষেক নাটক 

২| প্রণয়পরীক্ষা নাটক 

সতী নাটক 

৪| হরিষ্চ্ 

$| নাগাশ্রমের অভিনয় 

৬1 গার্থগরাঙ্য 

৭ রসলীল। নাটক 

৮। আননময় নাট 

৩ 

১৮৬৬ 

১৮৬৭ 

১৮৭ৎ 

১৮৭৩ 

১৮৬৭, মে 

১৮৬৯ আঃ 

১৮৭৩) জানুয়ারি 

১৮৭৪, টিমেম্বর 

১৮৭৫ 

১৮৮১ ফেব্রুয়ারি 

১৮৮৯) মে 

১৮৯% জগ 

২২৩ 

(১২৮০ নাল) 

(শকাধা; ১৭৮৯) ১৫ জোস) 

(ভাদ্র ১২৭৬ সাল) 

(১৭ মাধ) ১২৭৯) 

(পোষ ১২৮১) 

(শকান্দা; ১৭৯৬) 

(ফান্কুন শকাঁফ ১৮০২) 

(লোষ্ঠ) ১২৯৩) | 

(শাষাঢ় ১২৯৭) 



প্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 

ংবাদপত্রে সেকালের কথা 

প্রথম খণ্ড-_-১৮১৮-৩০ দ্বিতীয় খণ্ড_-১৮৩০-৪০ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল, তাহার 

সত্যকার পরিচয় প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে । 
ভ্সভ্ভডিন্ভ্ড 

চ্যান উত্রীুত্ দুন্নাহা সলন্রক্কাল্র৪- 
“ক্রজেক্দবাবু ইতিপূর্বে ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় 

দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্ষ্েও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং 
এই গ্রস্থখানিকে এক দিকে স্থপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে 
পাগ্ডিত্যের কীতিস্তস্তে পরিণত করিয়াছে । যুগে যুগে বঙ্গের এতিহাসিক 
ছাত্রগণ ইহার সাহাধ্য লইতে বাধ্য হইবে ।_-"ভারতবর্ষ', পৌষ ১৩৩৯। 

ভ্সঙাম্্্য ওীসুক্ত প্রহ্ুভ্নচল্ক্র লাক্স 
“18017 1017091031017770) 13850107129 09910. 00100 2 701)119 

9217190 10% 0100৮010070 ঠি010 016 0519171727-5199 ০ 
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